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RESUMO 

 
Fiesco N. Caracterização da infecção de células musculares esqueléticas por Leishmania (L.) 
amazonensis. [Dissertação (Mestre em Parasitologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016. 
 
A leishmaniose é um grupo de doenças causadas por parasitos do gênero Leishmania com três 
manifestações clínicas principais: cutânea, mucocutânea e visceral. No Brasil, a leishmaniose é 
um importante problema de saúde pública pela alta incidência. O ciclo de vida da Leishmania 
envolve dois estágios principais de desenvolvimento, o promastigota que está presente no vetor, 
e o amastigota que é intracelular obrigatório do hospedeiro vertebrado. Este protozoário 
apresenta um alto grau de promiscuidade em quanto ao tipo de célula hospedeira, já que 
consegue infectar várias células do sistema imune como neutrófilos, macrófagos e células 
dendríticas, e também células não fagocíticas profissionais. Além disso, Leishmania pode 
infectar fibras musculares, como tem sido reportado em trabalhos prévios por meio de analises 
histológicas. Porém, as características da infecção por Leishmania no músculo têm sido pouco 
estudadas, o que permitiria estabelecer a importância destas células durante a infecção. O 
objetivo deste projeto foi avaliar as características biológicas da infecção por promastigotas de 
L. (L.) amazonensis em células musculares esqueléticas (SkMCs). Para atingir isso, 
camundongos C57BL/6 e BALB/c foram infectados nas patas traseiras, o musculo Flexor 
Digitorum Brevis (FDB) foi extraído e processado para coloração com hematoxilina/eosina ou 
imunohistoquímica. Culturas de SkMCs como mioblastos e miotubos foram infectadas com 
promastigotas metacíclicos de L. (L.) amazonensis por 72h. As infecções foram caracterizadas 
por meio de imunofluorescência indireta e microscopia confocal. As culturas de SkMCs foram 
caracterizadas e padronizadas por médio das proteínas Caveolina-1 e Caveolina-3, também foi 
medido o Ph dos vacúolos parasitóforos de mioblastos e miotubos com laranja de acridina (AO). 
Adicionalmente, culturas de SkMCs como miotubos foram pré-tratadas com Streptolisina O 
(SLO) e/ou infectadas com promastigotas metacíclicos de L. (L.) amazonensis por 72h, com o 
intuito de esclarecer como ocorre a entrada do parasito nas células musculares. Neste caso foi 
avaliada a produção de IL-1β, IL-6, IL-10 e NO. Além disso, foi quantificado o mRNA de IL-
1β, IL-6, iNOS, Ama2, UbH e Lyst. A infecção de células mostrou que L. (L.) amazonensis 
consegue infectar as fibras musculares in vivo, e também as células musculares esqueléticas 
(mioblastos e miotubos) in vitro. Além disso, o teste de viabilidade mostrou que L. (L.) 
amazonensis permanece viável dentro do vacúolo parasitóforo após 72h de infecção. 
Finalmente, foi observado que o tratamento com SLO pode favorecer a entrada do parasito nas 
SkMCs, como foi evidenciado pelas diferencias no nível de mRNA entre as células infectadas 
ou infectadas e tratadas com SLO. Os dados em conjunto sugerem que L. (L.) amazonensis tem 
a capacidade de infectar as células musculares esqueléticas, dado que consegue entrar nestas 
células, e permanecer viável dentro do vacúolo parasitóforo. A presença do parasito dentro das 
células induz uma resposta imune no músculo que pode estar relacionada com os processos de 
reparo do tecido. A entrada de L. (L.) amazonensis nas células musculares esqueléticas durante 
a infecção no hospedeiro mamífero é importante devido a sua capacidade de manter o parasito 
viável.                       
 

Palavras-chave: Mioblastos. Miotubos. Resposta imune. Vacúolo parasitóforo. Músculo 
esquelético.   
 

 



ABSTRACT 

 
Fiesco N. Characterization of skeletal muscle cell infection by Leishmania (L.) amazonensis. 
[Master thesis(Parasithology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo; 2016. 
 
Leishmaniasis is a group of diseases caused by parasites from genus Leishmania. The main 
clinical manifestations are cutaneous, mucocutaneus and visceral leishmaniasis. In Brazil, 
leishmaniasis is an important public health problem because of the high incidence. The 
Leishmania life cycle has two principal developing stages: promastigote inside the insect 
vector, and amastigote, an obligate intracellular parasite of vertebrate-host cells. This protozoan 
is highly promiscuous in host cell type, because it infects different immune cells like 
neutrophils, macrophages and dendritic cells, and also non-professional phagocytes. Besides, 
Leishmania might infect muscle fibers, as previous studies suggested from histological analysis. 
However, the characteristics of Leishmania infection in muscle cells is poorly understood, 
which is important to understand the role of these cells during the infection. The aim of this 
study was to characterize the infection process by promastigotes of L. (L.) amazonensis in 
skeletal muscle cells (SkMCs). C57BL/6 and BALB/c mice were infected in hind footpads, the 
Flexor Digitorum Brevis (FDB) muscle was extracted and process to dyed with 
hematoxylin/eosin or immunohistochemistry. SkMCs as myoblasts and myotubes were infected 
with metaciclic promastigotes of L. (L.) amazonensis during 72h. The infections were 
characterized using indirect immunofluorescence and confocal microscopy. SkMCs culture 
were characterized and standardized through Caveolin-1 and Caveolin-3 proteins, and the pH 
of parasitophorous vacuoles both in myoblasts and myotubes was measured through acridine 
orange staining. In order to assess how the parasite invades the cells, myotubes were pretreated 
with SLO and/or infected with metaciclic promastigotes of L. (L.) amazonensis for 72h. The 
production of IL-1β, IL-6, IL-10 and NO was quantified, and the mRNA levels of IL-1β, IL-6, 
iNOS, Ama2, UbH and Lyst. The cell infection showed that L. (L.) amazonensis can infect 
muscle fibers in vivo, and skeletal muscle cells in vitro. Moreover, viability test showed the 
parasite remains viable inside the parasitophorous vacuole until 72h of infection. Finally, the 
SLO treatment can favor parasite entrance in SkMCs, as evidenced by differences in mRNA 
levels between infected cells or infected and treated with SLO. All data suggest that L. (L.) 
amazonensis can infect skeletal muscle cells, by entering into the cells, and remaining viable 
inside the parasitophorous vacuole. The parasite presence inside the muscle cells triggers an 
immune response that may be related with muscle repair processes. The entrance of L. (L.) 
amazonensis into SkMCs during infection in a mammal host is important because it contribute 
with parasite proliferation.            
 
 
Keywords: Mioblasts. Myotubes. Immune response. Parasitophorous vacuole. Skeletal 
muscle.    

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Manifestações clínicas da leishmaniose. .............................................................. 21 
Figura 2 - Mapa de distribuição dos novos casos de leishmaniose cutânea no mundo durante o 
ano de 2013 segundo a OMS. Mapas adaptados da Organização Mundial da Saúde (6). ....... 22 
Figura 3 - Mapa de distribuição dos novos casos de leishmaniose visceral no mundo durante o 
ano de 2013 segundo a OMS. Mapas adaptados da Organização Mundial da Saúde (6). ....... 23 
Figura 4 - Ciclo de vida do protozoário Leishmania. ........................................................... 24 
Figura 5 - Histologia do músculo FDB infectado com L. (L.) amazonensis. ......................... 40 
Figura 6 - Esquema de indução de miogênese em células C2C12. ....................................... 42 
Figura 7 - Cultura in vitro de L. (L.) amazonensis................................................................ 43 
Figura 8 -  Número de células presentes na cultura durante a diferenciação. ........................ 44 
Figura 9 - Níveis de proteína Caveolina 3 em músculo FDB. .............................................. 50 
Figura 10 -  Níveis das proteínas Caveolina 1 e Caveolina 3 em culturas em diferenciação de 
SkMCs. ................................................................................................................................ 50 
Figura 11 - Níveis de proteína Caveolina 3 em seis diferentes culturas de SkMCs. .............. 50 
Figura 12 - Monitoramento do crescimento da lesão de camundongos infectados com L. (L.) 
amazonensis. ........................................................................................................................ 54 
Figura 13 - Histologia de músculo FDB infectado com L. (L.) amazonensis. ....................... 55 
Figura 14 - Quantificação dos vacúolos parasitóforos presentes em cortes histológicos de 
camundongos infectados com L. (L.) amazonensis. .............................................................. 56 
Figura 15 - Monitoramento do crescimento da lesão de camundongos C57BL/6 infectados com 
L. (L.) amazonensis. ............................................................................................................. 57 
Figura 16 - Imunohistoquímica de músculo FDB infectado com L. (L.) amazonensis. ......... 58 
Figura 17 - Caracterização da infecção do músculo FDB de camundongos C57BL/6 com L. 
(L.) amazonensis. ................................................................................................................. 59 
Figura 18 - Teste de viabilidade de fibras musculares após tratamento com colagenase. ...... 60 
Figura 19 - Infecção in vitro de fibras musculares com L. (L.) amazonensis. ....................... 61 
Figura 20 - Imagens representativas de imunofluorescência da infecção de mioblastos com L. 
(L.) amazonensis por 72 h. ................................................................................................... 63 
Figura 21 - Caracterização da infecção de SkMCs (mioblastos) infectados com L. (L.) 
amazonensis por 72 h. .......................................................................................................... 64 
Figura 22 - Imagens representativas de imunofluorescência da infecção de SkMCs (Miotubos) 
com L. (L.) amazonensis por 72 h.............................................................................................66 
Figura 23 - Caracterização da infecção de SkMCs (Miotubos) infectados com L. (L.) 
amazonensis por 72 h. .......................................................................................................... 67 
Figura 24 - Avaliação da acidez do vacúolo parasitóforo de L. (L.) amazonensis em SkMCs.
 ............................................................................................................................................ 68 
Figura 25 - Níveis de proteína Caveolina 1, Caveolina 3 e iNOS em culturas não infectadas e 
infectadas de SkMCs. ........................................................................................................... 69 
Figura 26 - Quantificação da produção de nitrito em SkMCs infectadas ou não com L. (L.) 
amazonensis. ........................................................................................................................ 70 
Figura 27 - Quantificação da viabilidade dos parasitos internalizados por SkMCs. .............. 70 
Figura 28 - Quantificação da produção de citocinas em culturas de SkMCs infectadas com L. 
(L.) amazonensis. ................................................................................................................. 72 
Figura 29 - Expressão genica em SkMCs infectadas com L. (L.) amazonensis e/ou tratadas com 
SLO. .................................................................................................................................... 73 



Figura 30 - Quantificação da produção de nitrito em SkMCs infectadas com L. (L.) 
amazonensis e/ou tratadas com SLO. ................................................................................... 74 
  



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Lista de anticorpos primários e secundários utilizados no Western 
Blotting......................................................................................................................................46 
Tabela 2 - Lista de primers utilizados na reação de PRC em tempo real. ...............................51 
  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AP-1 
 

Fator de transcrição 

ASC 
 

Proteína adaptadora do inflammasoma 

BALB/XID 

 

X-linked immunodeficient mice which are genetically deficient in B-1 

cells. 

BCA 
 

Ácido bicinconínico 

BCRJ 
 

Banco de células do Rio de Janeiro 

BSA 
 

Albumina sérica bovina 

CaCl2 
 

Cloreto de Cálcio 

CD  Célula dendrítica 

cDNA  
 

Ácido desoxirribonucléico complementar 

CFDA 
 

5(6) -Carboxyfluorescein diacetate  

CO2 
 

Dióxido de Carbono 

CR 
 

Receptor de complemento 

DAPI 
 

4',6-diamino-2-fenilindol 

DMEM 
 

Dulbecco’s Modified Eagle Media 

DNA 
 

Ácido desoxirribonucleico 

dNTP  
 

Desoxirribonucleotídeos 

EDTA 
 

Ácido etilenodiamino tetra-acético 

ELISA 
 

Enzyme-linked immunosorbent assay 

FcR 
 

Receptor Fc  

FDB  Flexor Digitorum Brevis 

FITC 
 

Sotiocianato de fluoresceína 

gp63 
 

Glicoproteína 63 

HCl 
 

Ácido clorídrico 

HEPES 
 

N-2-hydroxyethylpiperazine-N-2-ethane sulfonic acid 

Hprt1 
 

Hipoxantina-guanina fosforibosiltransferase 1 

Hoechst 

 

2,5'-Bi-1H-benzimidazole, 2'- (4-ethoxyphenyl) -5-(4-methyl-1-

piperazinyl) 

ICB 
 

Instituto de Ciências Biomédicas 

IFN 
 

Interferon  

IgG 
 

Imunoglobulina G 



IL 
 

Interleucina  

iNOS  
 

Óxido nítrico sintase inducível 

KCl  Cloreto de Potássio 

L.  Leishmania 

LC  Leishmaniose cutânea 

LMC  Leishmaniose mucocutânea 

LPG  Lipofosfoglicano 

LPS  Lipopolissacarídeo 

LV  Leishmaniose visceral 

Lyst  Gene regulador do tráfego lisossomal  

MAC 
 

Complexo de ataque à membrana 

MAPK  Mitogen-Activated Protein Kinases 

MgCl2 
 

Cloreto de Magnésio 

MHC 
 

Complexo principal de histocompatibilidade 

MR 
 

Receptor de manose 

MRF 
 

Fator de regulação miogênica 

NaCl 
 

Cloreto de Sódio 

NaF 
 

Fluoreto de Sódio 

NETs 
 

Neutrophil Extracellular Traps 

NF-kB 
 

Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

NLR 
 

Oligomerization domain (NOD)-like receptor 

NO 
 

Óxido nítrico 

NOS2 
 

Óxido nítrico sintase inducível 

ns 
 

Não significativo 

Oligo (dT) 
 

Primer de oligo nucleotídeos de desoxitimina 

OMS 
 

Organização Mundial da Saúde 

p 
 

Valor p 

Pax 
 

Paired-box transcription factors 

PBS 
 

Tampão fosfato salino 

PCR 
 

Reação em cadeia da polimerase 

PFA 
 

Paraformaldeído 

PH8 
 

L. (L.) amazonensis IFLA/BR/67/PH8 

PI 
 

Iodeto de propídeo 



RNA 
 

Ácido ribonucléico 

RT-qPCR  
 

Reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real 

ROS 
 

Espécies reativas de oxigênio  

SC 
 

Soro de Cavalo 

SDS 
 

Dodecil sulfato de sodio 

SDS-PAGE 
 

Eletroforese em gel de poliacrilamida com SDS 

SFB 
 

Soro fetal bovino 

SLO 
 

Streptolicina O 

SkMCs  Skeletal Muscle Cells 

TBS 
 

Tampão salina tris 

TBS-T 
 

TBS com Tween-20 

TEMED 
 

N, N, N', N'-Tetrametilnodiamina 

Th 
 

Helper T cells 

TLR 
 

Toll-like receptors 

TNF 
 

Tumor necrosis factor 

Tris 
 

Tris (hidroximetil) aminometano 

UbH 
 

Ubiquitina 

USP 
 

Universidade de São Paulo 

V. 
 

Viannia 

VP  
 

Vacúolo parasitóforo 

  



LISTA DE SIMBOLOS 

% 
 

Porcentagem 

h 
 

Hora 

min 
 

Minuto 

s 
 

Segundo 

kDa 
 

Kilodaltons 

L 
 

Litro 

M 
 

Molaridade 

mM 
 

Milimolar 

µM  
 

Micromolar 

mA 
 

Miliamperes 

g 
 

Gramas 

mg 
 

Miligrama 

µg 
 

Micrograma 

ng 
 

Nanograma 

pg 
 

Picograma 

mL 
 

Mililitro 

µL 
 

Microlitro 

cm2 
 

Centímetro quadrado 

mm 
 

Milímetro 

µm  
 

Micrometro 

°C 
 

Graus Celsius 

pH 
 

Potencial de Hidrogenio  

V 
 

Voltagem 

xg 
 

Gravidade 

  



SUMÁRIO 
1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 20 

1.1 A Leishmaniose: Generalidades ............................................................................. 21 

1.2 Biologia de Leishmania ........................................................................................... 23 

1.3 Células envolvidas na infecção por Leishmania..................................................... 25 

1.4 Resposta imune contra Leishmania e mecanismos de evasão usados pelo parasito

 .......................................................................................................................................28 

1.5 O músculo ............................................................................................................... 31 

1.6 Músculo e Leishmania ............................................................................................ 33 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................... 35 

2.1 Hipótese de trabalho ............................................................................................... 36 

2.2 Objetivo geral ......................................................................................................... 36 

2.3 Objetivos específicos ............................................................................................... 36 

3 MATERIAL E MÉTODOS .................................................................................... 37 

3.1 Cultura de Leishmania e animais de experimentação ........................................... 38 

3.2 Infecção in vivo, histologia e imunohistoquímica .................................................. 38 

3.3 Isolamento de fibras musculares de camundongo ................................................. 40 

3.4 Avaliação da viabilidade celular de fibras dissociadas.......................................... 41 

3.5 Cultura in vitro de células musculares esqueléticas (SkMCs, C2C12) .................. 41 

3.6 Purificação de promastigotas metacíclicos de L. (L.) amazonensis ....................... 42 

3.7 Infecção experimental in vitro ................................................................................ 43 

3.8 Extração de proteína .............................................................................................. 44 

3.9 Western Blotting ..................................................................................................... 45 

3.10 Imunofluorescência indireta e microscopia confocal ............................................ 46 

3.11 Marcação de pH de vacúolo parasitóforo de L. (L.) amazonensis em SkMCs ...... 47 

3.12 Teste de viabilidade de parasitos internalizados por SkMCs ............................... 47 

3.13 Avaliação da produção de óxido nítrico e citocinas ............................................... 48 

3.14 Caracterização da cultura de células musculares esqueléticas ............................. 48 



3.15 Tratamento com SLO e infecção de SkMCs .......................................................... 49 

3.16 RT - qPCR .............................................................................................................. 51 

3.17 Análise de dados ..................................................................................................... 52 

4 RESULTADOS ....................................................................................................... 53 

4.1 Internalização de Leishmania em fibras musculares in vivo ................................. 54 

4.1.1 Infecção in vivo de camundongos C57BL/6 e BALB/c observada em cortes 

histológicos .............................................................................................................. 54 

4.1.2 Infecção in vivo de camundongos C57BL/6 observada com imunohistoquímica .... 56 

4.1.3 Internalização de Leishmania em fibras musculares in vitro .................................. 59 

4.2 Internalização de Leishmania em células musculares esqueléticas (SkMCs) ....... 61 

4.2.1 Internalização de Leishmania em mioblastos .......................................................... 61 

4.2.2 Internalização de Leishmania em miotubos ............................................................ 65 

4.2.2.1 Infecção de SkMCs com L. (L.) amazonensis ......................................................... 65 

4.2.2.2 SkMCs pré-tratadas com SLO e infectadas com L. (L.) amazonensis .................. 71 

5 DISCUSSÃO ........................................................................................................... 75 

6 CONCLUSÕES ...................................................................................................... 82 

REFERÊNCIAS* ............................................................................................................... 84 

APÊNDICES ...................................................................................................................... 95 

A - Associação entre o número de núcleos e o comprimento do miotubo em miotubos 

infectados com L. (L.) amazonensis por 72 h ..................................................................... 95 

B - Associação entre o número de parasitos por vacúolo e o tamanho do vacúolo 

parasitóforo em mioblastos infectados com L. (L.) amazonensis por 72 h ....................... 96 

C - Associação entre o número de parasitos por vacúolo e o tamanho do vacúolo 

parasitóforo em miotubos infectados com L. (L.) amazonensis por 72 h .......................... 97 

D - Imagens representativas de imunofluorescência da infecção de SkMCs (Miotubos) 

com L. (L.) amazonensis por 72 h com microscopia confocal. .......................................... 98 

E - Imagens representativas de imunofluorescência da infecção de SkMCs (Miotubos) com 

L. (L.) amazonensis por 72 h com microscopia confocal. .................................................. 99 



F - Imagens representativas de imunofluorescência da infecção de SkMCs (Miotubos) com 

L. (L.) amazonensis por 72 h com microscopia confocal. ................................................ 100 

ANEXOS .......................................................................................................................... 101 

A - Vídeo de SkMCs em cultura realizando contração espontânea. .............................. 101 

B -Vídeo de SkMCs infectadas com L. (L.) amazonensis realizando contração 

espontânea..............................................................................................................................101 

C - Vídeo de microscopia confocal de SkMCs infectadas com L. (L.) amazonensis por 72 

h......................................................................................................................................... 101 

D - Vídeo de microscopia confocal de SkMCs infectadas com L. (L.) amazonensis por 72 

h......................................................................................................................................... 101 

E - Vídeo de microscopia confocal de SkMCs infectadas com L. (L.) amazonensis por 72 

h......................................................................................................................................... 101 

 

 

  



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

  



21 
 

1.1 A Leishmaniose: Generalidades 
 

 A leishmaniose é uma doença considerada como negligenciada pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS). É endémica em 98 países de 5 continentes (1), onde cada ano há 

aproximadamente 1,3 milhões de novos casos, com 350 milhões de pessoas em risco de contrair 

a doença, e 20.000 a 40.000 óbitos anuais (2). A leishmaniose é causada por protozoários da 

família Trypanosomatidae e do gênero Leishmania, os quais são parasitos intracelulares 

obrigatórios de vertebrados transmitidos por um inseto vetor. A leishmaniose apresenta 

diferentes manifestações clínicas dependendo da espécie de Leishmania e da resposta imune do 

hospedeiro, e são classificadas em três grupos principais: leishmaniose visceral (LV); 

leishmaniose cutânea (LC); e leishmaniose Mucocutânea (LMC) (3) (Figura 1).  

 
Figura 1 - Manifestações clínicas da leishmaniose. (A) Paciente do Peru com CL que apresenta 
lesões ulcerativas grandes e poucas.  (B) Paciente da Bolívia com MCL com ulceras em mucosas da 
boca. (C) Paciente do Uganda com VL que apresenta hepatoesplenomegalia. Imagens adquiridas de 
Chappuis e colaboradores, 2007 (4). 

 

Setenta e cinco por cento dos casos de LC ocorrem em 10 países (Afeganistão, Argélia, 

Colômbia, Brasil, Irã, Síria, Etiópia, Sudão do Norte, Costa Rica e Peru) (Figura 2); e 90% dos 

casos de LV ocorrem em 6 países (Índia, Bangladesh, Sudão, Sudão do Sul, Brasil e Etiópia) 

(Figura 3) (1). No caso do Brasil, nas últimas décadas os diferentes tipos de leishmaniose têm 

sido estabelecidos como importantes problemas de saúde pública em diferentes áreas 

metropolitanas. A LMC e a LC estão espalhadas pelo país, sendo o Brasil o país com maior 

número de casos de LC na América do Sul (1).  A doença tem sido reportada ao longo do pais 

desde 1950, com um incremento no número de casos registrados a partir de 1980. Este padrão 

epidemiológico está amplamente relacionado com o deslocamento da população desde as 

regiões rurais a regiões urbanas e com o desmatamento das florestas (1,5).  
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Figura 2 - Mapa de distribuição dos novos casos de leishmaniose cutânea no mundo durante o ano 
de 2013 segundo a OMS. Mapas adaptados da Organização Mundial da Saúde (6). 

 

A primeira linha de tratamento contra a leishmaniose usa compostos antimoniais 

pentavalentes, e a segunda linha de tratamento usa a anfotericina B e a pentamidina (7,8). O 

sucesso no tratamento da leishmaniose depende da condição imune do paciente, da 

manifestação clínica da doença e da sensibilidade da espécie de Leishmania aos diferentes 

fármacos. Além disso, casos de diferentes espécies de Leishmania resistentes à drogas  têm sido 

reportados no mundo todo (7–9). Por causa da toxicidade e da aparição de resistência aos 

tratamentos convencionais, tem-se desenvolvido pesquisas para explorar metodologias 

alternativas e a descoberta de compostos naturais candidatos à utilização no tratamento (7,10–

12).   
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Figura 3 - Mapa de distribuição dos novos casos de leishmaniose visceral no mundo durante o ano 
de 2013 segundo a OMS. Mapas adaptados da Organização Mundial da Saúde (6). 

 

1.2 Biologia de Leishmania  
 

O agente etiológico da leishmaniose é o parasito do gênero Leishmania. O ciclo de vida 

deste protozoário é complexo e envolve dois estágios de desenvolvimento: promastigota, que 

por sua vez pode ser procíclico (forma proliferativa), ou metacíclico (forma infectiva), ambas 

encontradas no intestino do inseto vetor (fêmeas de flebotomíneo: Lutzomyia spp./ Phlebotomus 

spp.); e amastigota, a forma infectiva e proliferativa encontrada dentro das células hospedeiras 

do mamífero (13). A infecção tem início quando um flebotomíneo portador de Leishmania faz 

o repasto sanguíneo em um vertebrado. Durante o repasto sanguíneo o vetor injeta saliva que 

preveem a coagulação, e depois da ingesta de sangue os promastigotas metacíclicos são 

liberados na pele do hospedeiro por regurgitação. No sitio da picada, a perfuração do tegumento 

e os compostos injetados pelo inseto vetor induzem o recrutamento de células do sistema imune 

como neutrófilos e macrófagos, células que fagocitarão os parasitos por meio do 

reconhecimento de moléculas expostas na sua superfície (Figura 4) (13,14). Os promastigotas 

metacíclicos de Leishmania ingressam na célula hospedeira se-aderindo à superfície celular 

principalmente pelo flagelo ou pelo corpo, para ser fagocitados posteriormente (15). 
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Figura 4 - Ciclo de vida do protozoário Leishmania. Durante o repasto sanguíneo da fêmea do vetor 
os promastigotas de Leishmania são injetados na pele do hospedeiro mamífero. Uma vez dentro do 
hospedeiro o parasito é fagocitado por células principalmente do sistema imune, dentro das quais 
começa o processo de transformação para a forma amastigota. O amastigota se multiplica, destrói a 
célula e infecta outras células fagocíticas. Figura obtida de Chappuis e colaboradores, 2007 (4).  

 

Uma vez que o parasito é internalizado, permanece no compartimento formado pela célula 

chamado vacúolo parasitóforo (VP), dentro do qual se transforma em amastigota. O vacúolo 

está formado pelo fagossomo (composto por diferentes membranas e vesículas intracelulares) 

e os lisossomos da célula hospedeira (16). Dentro do vacúolo, os amastigotas começam a se 

dividir até ser liberados para infectar outras células. Isto pode acontecer por rompimento da 
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membrana celular e depois serem fagocitados por outras células (13), ou os parasitos podem 

ser transferidos de uma célula para outra sem uma completa exposição ao meio extracelular 

através de bolhas de membrana celular (17).   

Após um novo repasto, o sangue é digerido no tubo digestório médio do inseto, e os 

amastigotas ficam protegidos pela matriz peritrófica onde se transformam em promastigotas 

procíclicos. Após a transformação, a matriz peritrófica se rompe e libera os promastigotas que 

aderem ao epitélio do intestino médio. Após os promastigotas procíclicos sofrerem o processo 

de metaciclogenese, os promastigotas metacíclicos migram para a válvula estomodeal e 

permanecem no intestino anterior, para quando o flebotomíneo faça novamente o repasto 

sanguíneo serem regurgitados no sítio da picada (Figura 4) (13,18). 

O vetor da leishmaniose pertence à ordem Díptera, família Psychodidae, gênero Lutzomyia 

nas Américas, e gênero Phlebotomus nos continentes Europeu, Asiático e Africano (3). Os 

principais reservatórios do parasito são os roedores (19), os cachorros, os cavalos e em raras 

ocasiões os gatos (20). Os cachorros são considerados os reservatórios domésticos mais 

importantes para LV, porque casos de infecção canina precederam a ocorrência ou ocorreram 

de forma paralela aos casos de infecção humana (21).  

O gênero Leishmania está dividido em dois subgêneros Viannia e Leishmania, baseados 

no local de desenvolvimento do parasito no intestino do vetor. No subgênero Viannia o parasito 

desenvolve-se na parte posterior do intestino e no subgênero Leishmania desenvolve-se na parte 

media e anterior do intestino (3). As espécies principalmente responsáveis pelos casos de LV 

são L. (L.) donovani, L. (L.) chagasi, L. (L.) infantum. A LMC é geralmente causada pela 

espécie L. (V.) braziliensis, e a LC e seus subtipos pelas espécies L. (V.) braziliensis, L. (L) 

aethiopica, L. (L) amazonensis e L. (L) tropica (3).  

 

1.3 Células envolvidas na infecção por Leishmania  
 

A Leishmania tem sido qualificada como um parasito com um alto grau de promiscuidade 

no tipo de célula hospedeira, já que tem sido reportada a infecção de múltiplos tipos de células 

tanto in vitro quanto in vivo (22,23). Quando a Leishmania é inoculada no hospedeiro mamífero, 

são as células do sistema imune como os neutrófilos (24), as células dendríticas (25) e os 

macrófagos (26–28) os principais alvos de infecção. Além disso, células que não são fagócitos 

profissionais também podem ser infectadas como os fibroblastos (29) e as células epiteliais 

(30).  
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Após a inoculação dos parasitos na pele do hospedeiro mamífero ocorre um rápido e 

massivo recrutamento de neutrófilos que fagocitam uma grande quantidade de parasitos por 

vias que podem ou não ser dependentes de opsoninas, já que são fagócitos profissionais 

(24,26,31). A importância dos neutrófilos foi sugerida por Laskay e colaboradores (31), e 

confirmada por Peters e colaboradores (32), por meio da observação de que o fagossomo do 

neutrófilo não tem atividade leishmanicida, pelo que o parasito consegue sobreviver dentro do 

vacúolo. É então, dentro do vacúolo que a Leishmania bloqueia a indução do estrese oxidativo 

na célula, promove a extensão do tempo de vida e a produção de interleucina 8 (IL-8) por parte 

dos neutrófilos, com o fim de atrair outras células (31,33,34).  Assim, os neutrófilos infectados 

posteriormente entram em processo de apoptose, sendo os mesmos fagocitados pelos 

macrófagos sem serem ativados, permitindo a entrada do parasito e o estabelecimento da 

infecção (22,31). Ainda que alguns trabalhos têm mostrado a inativação dos neutrófilos por 

parte do parasito, tem sido demonstrado que os neutrófilos liberam armadilhas de DNA, 

histonas e proteínas granulares chamadas ‘Neutrophil Extracellular Traps’ ou NETs, que tem a 

capacidade de matar microorganismos. Guimarães-Costa e colaboradores (35) detectaram 

NETs associadas a promastigotas de Leishmania, e determinaram que o parasito tem a 

capacidade de induzir sua liberação. 

As células dendríticas (CD) como sentinelas na epiderme, incorporam de forma eficiente 

uma grande quantidade de parasitos durante os primeiros minutos de infecção (36). O processo 

de fagocitose ocorre por meio da emissão de pseudópodes que rastreiam e fagocitam os 

parasitos com a ajuda da interação de múltiplos receptores e ligantes da célula e do parasito 

(FcR/anticorpos, componentes do sistema de complemento/CR, proteína de ligação à 

heparina/proteoglicanos) (25,36,37). Após a fagocitose dos parasitos, as CD maduram e 

migram para os linfonodos onde estimulam a resposta específica anti-Leishmania de linfócitos 

T, e posteriormente ajudam a manter a memória dos linfócitos T (25). Porém, a Leishmania 

desenvolveu a capacidade de evadir a resposta imune das CD, impedindo a migração da célula 

para o linfonodo e inibindo a função de apresentação de antígeno para os linfócitos T e a 

produção de IL-12 (38).  

No hospedeiro mamífero os macrófagos são o principal alvo de infecção, porém, elas são 

células efetoras do sistema imune que fagocitam os microrganismos e após ativação têm a 

capacidade de matar esses microrganismos intracelulares. A fagocitose de Leishmania pelos 

macrófagos ocorre por meio da interação de moléculas de superfície do parasito como o gp63 

e fosfoglicanos como o lipofosfoglicano (LPG), com os receptores de complemento (CR) 1, 3 

e 4, receptor de fibronectina, receptor de manose (MR) e receptor Fc. Após a fagocitose os 
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parasitos são mantidos dentro do vacúolo parasitóforo composto pela fusão do fagossomo com 

lisossomos, sendo este compartimento ácido contendo peptídeos antimicrobianos e enzimas 

proteolíticas derivados dos lisossomos, que fazem parte da resposta imune do macrófago 

(revisado por 15).  Os mecanismos de defesa dos macrófagos são principalmente o estresse 

oxidativo, a acidificação das vesículas e a indução de óxido nítrico sintase (iNOS/NOS2) para 

a produção de óxido nítrico (NO) (39). Os macrófagos estão amplamente envolvidos no 

processo de resolução da infecção por Leishmania já que ela depende do tipo de resposta imune 

que o hospedeiro estabelece (Th1 ou Th2), e da habilidade das células para destruir os parasitos. 

A resposta Th1 é caracterizada pela imunidade celular que permite a ativação dos macrófagos 

pela produção de IFNγ e a expressão de NOS2, enquanto na Th2 predomina a resposta humoral 

não efetiva contra Leishmania que leva à produção de IL-4 e IL-10 (40–43).  

Os mastócitos são umas das primeiras células em interagir com os parasitos após a 

infecção. Estas foram descritas por Bidri e colaboradores (44) como células com a capacidade 

de fagocitar promastigotas de Leishmania, suportar a conversão para amastigota e a replicação 

do parasito. Embora a forma de internalização do parasito ainda não tenha sido estabelecida, é 

possível que ocorra através de uma interação mediada por receptor. Além disso, as citocinas 

secretadas pelos mastócitos junto com os produtos da desgranulação têm efeitos sobre a 

resposta imune frente à infecção, contribuindo na polarização da resposta celular Th1 ou Th2 

(revisado por 45).  

Os eosinófilos são células com atividade antimicrobiana que durante a infecção por 

Leishmania são atraídos por quimiotaxia ao local de infecção. Tem sido previamente reportado 

que a presença de um grande número de eosinófilos está correlacionada com uma baixa carga 

parasitária, mas não tem sido verificado se estas células fagocitam diretamente o parasito, 

apesar da sua capacidade como células apresentadoras de antígeno. Porém, tem sido proposto 

que os eosinófilos podem incrementar a atividade microbicida dos macrófagos, participando 

assim da resposta imune inata (revisado por 45).  

As células B1 são consideradas como células B da resposta imune inata que facilitam a 

resposta imediata de anticorpos. Estas células são importantes pela produção de anticorpos, 

citocinas e quimiocinas, a apresentação de antígenos, a modulação da resposta de células T e a 

manutenção da resposta de memória de célula B (46). Inicialmente, O’Garra e colaboradores 

(47) e Ronet e colaboradores (48) mostraram que as células B1 secretam uma grande quantidade 

de IL-10 que contribui com a susceptibilidade de camundongos BALB/c à infecção por L. (L.) 

major, levando o fenótipo da resposta imune para Th2. Recentemente, Gonzaga e colaboradores 

(49) usando camundongos BALB/c e BALB/XID reportaram a importância das células B1 na 
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susceptibilidade à infecção por L. (L.) chagasi. Neste trabalho observaram um aumento na 

população de células B1 após a infecção com o parasito e uma associação na produção de IL-

10 por parte destas células com a carga parasitária. Adicionalmente, Geraldo e colaboradores 

(50) reportaram que as células B1 têm a capacidade de fagocitar promastigotas de L. (L.) 

amazonensis por meio do receptor de manose (MR) e de complemento 3 (CR3), e ainda permite 

a diferenciação do parasito em amastigota, confirmando a importância destas células na 

resposta à infecção por Leishmania.   

Os fibroblastos fazem parte da família de células que compõem o tecido conjuntivo e 

secretam o colágeno da matriz extracelular (51). Estas células têm sido reportadas com a 

capacidade de internalizar promastigotas de várias espécies de Leishmania e de permitir a 

transformação do parasito em amastigota dentro da célula (52–54). Tem sido postulado que a 

infecção de células não fagócitos profissionais, que não geram uma resposta imune, pode ser 

um mecanismo de sobrevivência do parasito para evadir a resposta gerada por células do 

sistema imune como os macrófagos. Nesse contexto, Bogdan e colaboradores (29) 

identificaram os fibroblastos de nódulos linfáticos como uma das principais células hospedeiras 

durante a fase latente da leishmaniose, porque são um ambiente menos hostil respeito à resposta 

imune, já que permitem a persistência dos parasitos. Adicionalmente, Hespanhol e 

colaboradores (55) encontraram evidencia que sugere a participação do receptor de manose 

(MR) na internalização dos promastigotas nos fibroblastos.      

As células epiteliais e sua interação com Leishmania têm sido menos estudadas em 

comparação com outros tipos de células alvo. Belle (30) e Frothingham & Lehtimaki (56), 

usaram células epiteliais de placenta humana para cultivar L. (L.) donovani, e observaram a 

multiplicação do parasito dentro destas células. Por outro lado, Pessotti e colaboradores (57) 

estudaram a interação entre L. (L.) chagasi e a linha de célula Vero. Neste trabalho 

demonstraram que os promastigotas de L. (L.) chagasi interagem com as células, conseguem se 

transformar em amastigotas e se multiplicar dentro dos vacúolos parasitóforos, fornecendo um 

novo modelo para o estudo da relação parasito-hospedeiro em Leishmania.     

  

1.4 Resposta imune contra Leishmania e mecanismos de evasão usados pelo parasito 
 

Após a inoculação da Leishmania na pele do hospedeiro mamífero, o parasito tem que  

resistir a ação dos mecanismos da resposta imune inata do hospedeiro. Uma das primeiras 

barreiras é o sistema de complemento, o qual é efetivo eliminando os parasitos principalmente 

pela via de ativação alternativa. Porém, os principais fatores de virulência que a Leishmania 
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utiliza como estratégia de evasão são o lipofosfoglicano (LPG) e a metaloprotease gp63. Estas 

proteínas facilitam a ligação de moléculas do sistema de complemento, mas inibem a 

subsequente formação do complexo de ataque à membrana (MAC). Além disso, facilitam o 

processo de opsonização dos parasitos para serem fagocitados pelas células do sistema imune 

(revisado por 58,59).  

O início da resposta imune frente aos parasitos requer o reconhecimento de moléculas do 

patógeno principalmente por parte do macrófago, o qual leva à ativação de cascatas de 

sinalização intra- e intercelulares que permitem a produção de compostos antimicrobianos (60). 

Tanto os macrófagos quanto os neutrófilos apresentam receptores de padrões de 

reconhecimento de patrógenos (PRRs) como os ‘Toll-like receptors’ (TLR) e ‘Nod-like 

receptors’ (NLR) (58).  

Os TLRs são receptores que além de reconhecer padrões nos patógenos, ativam as células 

do sistema imune para induzir a produção de citocinas e moléculas co-estimuladoras. Alguns 

TLRs estão localizados na superfície da membrana celular e outros nas membranas dos 

endossomas e lisossomos. Após o reconhecimento do ligante os TLRs recrutam a molécula 

adaptadora que dá começo à cascata de sinalização (61), sendo a molécula adaptadora MyD88 

comum para a maioria dos TLRs. Estudos independentes sobre o papel dos TLRs na infecção 

por Leishmania realçam uma redundância no papel dos diferentes receptores na resposta 

protetora contra a infecção pelo parasito. O TLR2 reconhece o LPG dos promastigotas 

metacíclicos e antígenos específicos dos amastigotas de Leishmania, e como resultado dessa 

interação ocorre a indução da produção de TNF-α, IL-12, NO e espécies reativas de oxigênio 

(ROS). Por causa da importância da cascata de sinalização do TLR2 na resposta imune protetora 

e eliminação do parasito, a Leishmania utiliza múltiplos mecanismos para alterar a sinalização 

e permitir o estabelecimento da infecção (revisado por 58,62). 

Os NLRs são receptores citoplasmáticos com múltiplas funções, desde a regulação do 

MHC até a regulação positiva e negativa de várias vias de sinalização. Uma das funções mais 

importantes dos NLRs é a formação de um complexo multimérico chamado inflamasoma (58). 

O inflamasoma é um complexo de proteínas formado no citoplasma de células do sistema imune 

inato em resposta a antígenos ou sinais de estresse. Após sua formação, o inflamasoma facilita 

a indução de respostas inflamatórias por meio da secreção de citocinas como IL-1β e IL-18. 

Finalmente, a célula hospedeira é guiada ao processo de morte celular programada chamado de 

piroptose (revisado por 63).  

No caso da infecção por Leishmania, Lima-Junior e colaboradores (64) reportaram que L. 

(L.) amazonensis, L. (V.) braziliensis e L. (L.) infantum/chagasi desencadeiam efetivamente a 
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ativação do inflamasoma, já que a caspase-1 é ativada em macrófagos de forma dependente de 

NLRP3 e ASC. Além disso, mostraram que a ativação do inflamasoma é importante para 

restrição da replicação do parasito no modelo de infecção murino. A secreção de IL-1β ativa 

leva à regulação da transcrição de NOS2 e da produção de NO (63).  

Os mecanismos de defesa dos macrófagos fazem parte da resposta imune inata do 

hospedeiro. Esses mecanismos são principalmente o estresse oxidativo, a acidificação das 

vesículas e a indução de óxido nítrico sintase (iNOS/NOS2) para a produção de óxido nítrico 

(NO) (39). A produção de radicais de superóxido e de hidroxilo é um dos mecanismos 

antimicrobianos que contribui principalmente com a redução do número de parasitos (65), mas 

a Leishmania produz fosfatases ácidas na sua superfície que ajudam a inibir o estresse oxidativo 

(59).  

Outro mecanismo utilizado pelos macrófagos para degradar os parasitos é a acidificação 

das vesículas por meio da fusão de lissosomos ao fagossomo. Além disso, Wilson e 

colaboradores (66) sugeriram que a regulação do gene LYST/Beige, um gene envolvido no 

controle do tamanho dos lissosomos pela célula infectada funciona como parte da resposta 

imune inata para limitar a multiplicação do parasito dentro do vacúolo parasitóforo, reduzindo 

o seu volume. A acidificação das vesículas é resistida pelo parasito a través de uma bomba de 

prótons presente em sua membrana celular que permite manter o pH do vacúolo parasitóforo 

estável. Este processo também conta com o papel ativo do LPG na inibição das enzimas 

lissosomais (59). Adicionalmente, para sobreviver dentro do vacúolo parasitóforo, a 

Leishmania ativa os transportadores de ferro e a enzima arginase próprios competindo com o 

uso de ferro e arginina da célula para sobreviver (revisado por 62).   

Estudos prévios têm demonstrado a importância do NO na resolução da infecção por 

Leishmania. Este composto ajuda no controle da infecção e também dos parasitos persistentes. 

Além da sua função antimicrobiana, o NO também cumpre funções de sinalização que 

contribuem com a regulação da expressão de citocinas (65,67).  

As células T têm um papel muito importante na geração de respostas específicas e de 

memória contra infecções parasitarias intracelulares. Esta resposta imune pode se polarizar para 

Th1 ou Th2. A resolução da infecção por Leishmania requer o estabelecimento da resposta 

imune protetora mediada por células T do tipo Th1. Este processo requer da produção de IL-12 

pelos macrófagos e as células dendríticas durante as fases iniciais da infecção, já que a IL-12 é 

indutora da resposta Th1 e da produção de IFNγ (revisado por 59).   

Além dos mecanismos de evasão da resposta imune que já foram mencionados, a 

Leishmania tem a capacidade de alterar as cascatas de sinalização intracelular usando múltiplos 
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mecanismos para subverter a resposta imune. Algumas dessas cascatas são: a sinalização do 

IFNγ essencial na produção de NO; a sinalização da via MAPK essencial na produção de várias 

moléculas efetoras como as citocinas e quimiocinas; e a sinalização de fatores de transcrição 

como AP-1 e NF-Kβ (revisado por 62).   

    

1.5 O músculo   
 

O músculo esquelético se origina a partir de estruturas embrionárias chamadas somitos 

formados de células mesodérmicas durante a embriogênese dos vertebrados. A miogênese é 

regulada por uma cascata de sinais dos fatores de transcrição ‘Paired-box’ como Pax3 e Pax7, 

e fatores de regulação miogênica (MRFs), como MyoD, myf-5, miogenina e MRF4. Em 

conjunto, estes fatores de diferenciação dirigem a especificação da linhagem muscular 

esquelética no somito; a migração das células progenitoras para a formação das extremidades; 

a condensação dos mioblastos em massas pré-musculares; e a formação de miofibras primárias 

e secundárias (68–70).  

Durante a especificação da linhagem muscular as células embrionárias são ativadas e se 

comprometem como mioblastos, os quais dão origem ao músculo, mas também permanecem 

na fase pós-natal como células satélite quiescentes. Em resposta ao dano ou rompimento da 

lamina basal, as células satélite tornam-se ativadas e com a capacidade de se multiplicar. No 

final, estas células podem se fusionar e formar miobubos multinucleados junto com o 

restabelecimento de células satélite quiescentes que poderão sustentar novos processos de 

regeneração (68,71).  

O músculo foi clasificado como um órgão endócrino que produz e libera citocinas 

chamadas miocinas em resposta a vários estímulos, principalmente a contração, as quais podem 

ter um efeito autócrino ou parácrino. As miocinas que têm sido reportadas são IL-1β, IL-4, IL-

6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-15, IL-18, TNF-α, e TGF-β, entre outras (72–76). A IL-6 derivada do 

músculo tem um importante papel metabólico, e tem-se demonstrado que sua fonte dentro do 

tecido muscular são os mioblastos, as células endoteliais, os fibroblastos e as células do músculo 

liso. A produção de IL-6 no músculo pode ser em resposta a estímulos causados por 

lipopolissacarídeos (LPS), espécies reativas de oxigênio, citocinas inflamatórias e contração 

durante a atividade física (72,77).  

A miocina IL-8, assim como a IL-6, é influenciada pela contração do músculo. Embora sua 

importância fisiológica no músculo não tenha sido bem esclarecida, a expressão de IL-8 e 

sugere que atua de forma local para estimular a angiogênese e a quimioatração de neutrófilos e 
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macrófagos (72,77). A miocina IL-15 tem sido identificada como um fator anabólico altamente 

expresso no músculo, e tem sido sugerido que sua função envolve a interação entre o músculo 

e o tecido adiposo, e o favorecimento do crescimento e diferenciação do músculo (72,77). Além 

das miocinas, o músculo também produz NO como resposta à contração. No músculo o NO 

funciona como um regulador de sinais pré-traducionais que levam à produção de IL-6 (72,77). 

Além de ser um órgão endócrino, o músculo também funciona como um sensor de estresse 

através dos sistemas de receptores de membrana, principalmente por meio de TLR. O músculo 

apresenta múltiplos TLRs que o fazem sensível a uma ampla variedade de compostos como 

antígenos microbianos e compostos provenientes do ambiente extracelular, que geram uma 

resposta independente da ativação do sistema imune. A resposta do músculo frente ao estresse 

por meio dos TLRs e dos receptores de citocinas pro-inflamatórias está ligada com a regulação 

da produção de IL-6 e outras miocinas (revisado por 74). 

As caveolas são microdomínios que contêm lipídeos, e se apresentam como invaginações 

tubulares nas membranas plasmáticas (78). Se caracterizam pela presença de uma família de 

proteínas chamadas caveolinas, as quais são crucias como componentes estruturais das 

membranas celulares. Esta família está composta por três tipos Cav1, Cav2 e Cav3, sendo as 

duas primeiras expressadas principalmente em células não musculares, enquanto que a Cav3 é 

amplamente expressada em músculo esquelético, cardíaco e liso. As caveolinas estão 

envolvidas na regulação de diferentes vias de tráfego de endocitose e exocitose, e também em 

vias de modificação de componentes específicos da superfície da membrana plasmática (78,79). 

O reparo das lesões na membrana é essencial para a sobrevivência da célula, e no caso das fibras 

musculares, as quais são muito susceptíveis ao dano no tecido, a falta de reparo pode conduzir 

ao desenvolvimento de doenças (80).  

Corrote e colaboradores (80) realizaram um estudo onde fibras musculares foram tratadas 

com Streptolisina O (SLO), e propuseram um modelo alternativo para o processo de reparo da 

membrana plasmática no músculo. A SLO é uma toxina bacteriana que se liga no colesterol e 

forma poros na membrana plasmática de células de mamíferos. O poros geram lesões na 

membrana que não podem ser seladas pelo restabelecimento da membrana, nem aliviando a 

tensão da membrana plasmática (81,82). No mecanismo proposto por Corrote e colaboradores 

(80), o dano na célula desencadeia a entrada de íons de cálcio que leva à exocitose de lisossomos 

com compostos que promovem a formação das caveolas, que depois removem a área danificada 

por endocitose restaurando a integridade da membrana.    
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1.6 Músculo e Leishmania  
 

A Miopatia Inflamatória é uma inflamação crónica do músculo que se apresenta com uma 

grande variedade de sintomas, e é causada por diferentes condições como infecções, toxinas, 

autoimunidade, entre outras. Diversos agentes infecciosos podem infectar e causar dano ao 

músculo produzindo uma resposta inflamatória, como vírus, bactérias, fungos e parasitos (83). 

Alguns dos parasitos que podem infectar o músculo e produzir uma inflamação ou miosite são 

Toxoplasma, Trypanosoma, Plasmodium e Leishmania (83,84).  

Vamvakidis e colaboradores (85), Paciello e colaboradores (86) e Gomes e colaboradores 

(87) encontraram um perfil de miopatia inflamatória em cães infectados com Leishmania, nos 

quais observaram inflamação do músculo esquelético associada com a presença de amastigotas. 

Por outra parte, Naranjo e colaboradores (88) observaram a presença de parasitos de Leishmania 

spp. infectando os macrófagos do processo inflamatório e as fibras musculares de músculo 

associado ao olho em cães. Porém, existem outros músculos de cães com reportes de alterações 

histológicas por leishmaniose, como: músculo mastigatório (89); músculo intra, peri e extra-

ocular (88); músculo cardíaco e pulmonar (90,91); músculos intestinais (92); e músculo 

apendicular (93).   

Além dos reportes em cães, a infecção por Leishmania e a presença de miosite têm sido 

relacionadas em modelos de estudo em laboratório. Paciello e colaboradores (89) observaram 

músculo esquelético de hamster (Mesocricetus auratus) infectado com L. (L.) infantum e 

inflamação no tecido. Além disso, Silva-Almeida e colaboradores (94) observaram o progresso 

da infecção em músculo esquelético de camundongos de duas linhagens (BALB/c e C3H.He), 

e encontraram parasitos de L. (L.) amazonensis infectando os macrófagos do infiltrado 

inflamatório e as fibras musculares de camundongos BALB/c.  

Por outra parte, não existem relatos sobre o possível mecanismo de entrada do parasito na 

célula muscular, mas a pesquisa sobre os mecanismos em outras células tem fornecido 

evidencias que abrem o caminho. A pesquisa desenvolvida por Forestier e colaboradores (95) 

sugeriu um papel ativo da viabilidade, a polaridade e a motilidade dos promasigotas de L. (L.) 

donovani no processo de infecção de macrófagos murinos. Além disso, mostrou que durante a 

invasão apresenta um movimento oscilante que causa um dano na membrana celular e está 

associado com a exocitose de lisossomos. Rodríguez e colaboradores (78,96) mostraram que a 

expressão de caveolina incrementa em resposta à fagocitose de Leishmania, o que está 

associado com a internalização dos promastigotas através das caveolinas e os microdomínios 
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de lipídeos, por tanto pode contribuir com o atraso na fusão dos lisossomos e favorecer a 

sobrevivência do parasito.     
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2 OBJETIVOS 
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2.1 Hipótese de trabalho 
 

Observando que vários trabalhos têm associado a presença de formas infectivas de 

Leishmania com o tecido muscular, é possível supor que Leishmania tenha a capacidade de 

infectar células musculares esqueléticas. O entendimento do assunto permitiria delinear estudos 

adicionais sobre o papel de diferentes tecidos ou células no processo de infecção de Leishmania 

no hospedeiro mamífero.  

 

2.2 Objetivo geral 
 

O objetivo deste projeto foi avaliar as características biológicas da infecção por 

promastigotas metacíclicos de L. (L.) amazonensis em células musculares esqueléticas de 

mamífero.  

 

2.3 Objetivos específicos 
 

A- Verificar se ocorre a internalização de L. (L.) amazonensis em mioblastos e miotubos 
(diferenciados a partir de mioblastos C2C12). 
 

B- Verificar a formação de vacúolo parasitóforo em mioblastos e miotubos infectados com 
L. (L.) amazonensis. 
 

C- Verificar a viabilidade dos parasitos internalizados em mioblastos e miotubos infectados 
com L. (L.) amazonensis. 

 
D- Verificar se ocorre a internalização do parasito no músculo Flexor digitorum brevis in 

vivo em camundongos C57BL/6 e BALB/c. 
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3.1 Cultura de Leishmania e animais de experimentação 
 

A cultura de L. (L.) amazonensis (IFLA/BR/67/PH8) como promastigota foi feita a 25 oC 

em meio Grace (Vitrocell, Campinas SP, Brasil) suplementado com 10% de soro fetal bovino 

inativado (SFB, Vitrocell) em garrafas de 25 cm2. Periodicamente, camundongos C57BL/6 

foram infectados na pata traseira por via subcutânea com 1 x 106 parasitos de cultura 

estacionária L. (L.) amazonensis de passagen dois. Cinco ou seis semanas após a infecção os 

parasitos de lesão foram extraídos para manter em cultura no laboratório, com o objetivo de 

manter a virulência do parasito. Repiques semanais foram feitos para a manutenção da cultura 

com 1 x 105 parasitos/mL de meio, até no máximo oito passagens. 

Camundongos fêmeas de 8-10 semanas C57BL/6 e BALB/c foram obtidos do biotério do 

Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de 

São Paulo (USP) e mantidos em caixas esterilizadas com material absorvente, recebendo água 

e alimento ad libitum. Os camundongos foram utilizados para obtenção de tecido muscular. 

Todos os procedimentos realizados com animais foram previamente aprovados pela Comissão 

de Ética em Pesquisa do ICB da USP (Protocolo 30/2014). 

 

3.2 Infecção in vivo, histologia e imunohistoquímica 
 

Camundongos fêmeas BALB/c e C57BL/6 foram infetados por via subcutânea em uma das 

patas traseiras com uma carga de 1 x 06 parasitos de cultura estacionaria de L. (L.) amazonensis, 

a outra pata foi tomada como controle da formação de lesão. A espessura e largura das patas 

foram medidas semanalmente com paquímetro de precisão 0,01 mm. Após 4, 5 ou 6 semanas 

de infecção, os camundongos foram sacrificados e o músculo FDB foi extraído cirurgicamente 

e fixado em PFA 4% diluído em PBS. 

As amostras de tecido FDB fixadas em PFA 4% foram embebidas em parafina (Sigma-

Aldrich) no banho histológico EP31-20151 (Easy Path) e cortadas a cada 3 µm 

longitudinalmente em micrótomo HM315 (MICROM). Os cortes aderidos em lâminas de vidro 

para microscopia foram esquentados a 60 °C e submersos em xilol, depois em álcool em 

concentrações decrescentes (100, 95, 70%) e agua destilada, para desparafinar e hidratar. 

Depois, os cortes foram submersos em hematoxilina, seguido de álcool ácido e eosina. Após a 

coloração, os cortes foram submersos em álcool em concentrações crescentes (70, 95, 100%) e 

xilol. Finalmente os cortes foram montados com glicerina e foi observada a presença de 
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parasitos no tecido. As imagens foram obtidas com microscópio Leica DMLB acoplado com 

câmera Leica DFC265.  

O protocolo de realização da imunohistoquímica foi feito conforme ao descrito por Hsu e 

colaboradores (97). As amostras de tecido FDB fixadas em PFA 4% foram tratadas como 

descrito acima com as amostras de histologia, para cortar, desparafinar e hidratar. Depois foram 

bloqueadas para peroxidasse endógena com uma solução de H2 O2  e metanol, e mantidas em 

tampão Tris (Trisma base, NaCl, H2O destilada, pH 7,6). Posteriormente, o tecido foi 

bloqueado com UltraVision Protein Block (Thermo Scientific) por 30 min a 37 °C em câmera 

úmida, e lavado uma vez com tampão Tris. O tecido foi incubado overnight com o anticorpo 

primário policlonal anti-Leishmania (produzido em coelho no laboratório com a cepa 

IFLA/BR/67/PH8 de L. (L.) amazonensis), diluído 1:500 em BSA 5% em câmera húmida a 8 

°C. O anticorpo primário foi retirado com tampão Tris e o anticorpo secundário R.T.U 

Vectastain Kit (composto por: RTU Biotinylated Universal Antibody anti-Rabbbit/Mouse Ig 

(made in horse) e Vectastain-RTU Elite abc Reagent)  (VECTASTAIN, Vector Laboratories) 

foi incubado por 30 min a 37 °C. Após retirar o anticorpo secundário com tampão Tris, o DAB 

(DAB, tampão Tris, H2 O2)  foi adicionado por 3-5s e lavado com água. Finalmente, os cortes 

foram corados com hematoxilina e submersos em álcool em concentrações crescentes (70, 95, 

100%) e xilol. Os cortes foram montados com resina e foi observada a presença de parasitos no 

tecido com objetiva de 100X. As imagens foram obtidas com microscópio Leica DMLB 

acoplado com câmera Leica DFC265. 

Com base nos dados publicados sobre a presença de Leishmania em tecido muscular 

(85,86,88) foi realizado um ensaio preliminar. Camundongos fêmea BALB/c infectados com 1 

x 106 parasitos de cultura estacionária de L. (L.) amazonensis por via subcutânea na pata traseira 

por 4 semanas (Figura 5A), com o objetivo de avaliar o tempo de infecção adequado no qual 

fosse possível observar as características de interesse da infecção. O músculo FDB foi extraído, 

fixado e processado para histologia, e corado com hematoxilina/eosina. Nos cortes histológicos 

foi observada a presença de infiltrado inflamatório e dano no tecido muscular com perda da 

estriação. Os parasitos encontravam-se infectando os macrófagos do infiltrado inflamatório, 

mas não foram observadas fibras musculares infectadas (Figura 5B e C). 
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Figura 5 - Histologia do músculo FDB infectado com L. (L.) amazonensis. (A) Aspecto da lesão na pata traseira 
de camundongo BALB/c infectado por 4 semanas com L. (L.) amazonensis. O músculo FDB de 
camundongos infectados foi extraído e corado com hematoxilina e eosina. (B e C) Imagens de cortes 
histológicos de músculo FDB de camundongo BALB/c infectado por 4 semanas com L. (L.) 
amazonensis mostrando o infiltrado inflamatório, danificação do tecido muscular e amastigotas 
infectando os macrófagos infiltrados no tecido. 

 

3.3 Isolamento de fibras musculares de camundongo 
 

O isolamento das fibras do músculo Flexor digitorum brevis (FDB) foi feito segundo 

descrito por Corrote e colaboradores (80) e Pasut e colaboradores (98). O músculo foi 

cirurgicamente isolado de camundongos C57BL/6 e mantido na solução Tyrode (140 mM 

NaCl, 5 mM KCl, 2.5 mM CaCl2 , 2 mM MgCl2, 10 mM HEPES, pH 7.2). Posteriormente foi 

incubado 200 μL de colagenase do tipo I (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) (2 

mg/mL) diluída em DMEM alta glicose (25 mM) (Gibco-Life Technologies-Thermo Fisher 

Scientific), suplementado com piruvato de sódio 110 mg/mL, e incubado por 1h a 37 °C com 

5% CO2. Após incubação, o volume foi completado até 1 mL com Tyrode e deixado por 1 min 

à temperatura ambiente para sedimentação por gravidade, e assim eliminar fragmentos maiores 

de tecido e agregados. O sobrenadante contendo as fibras musculares foi transferido para um 

outro tubo e centrifugado a 300 xg por 5 min duas vezes para lavar o excesso de enzima. Por 

último, as fibras foram ressuspendidas em 200 μL de Tyrode e centrifugadas a 300 xg sobre 

lamínulas tratadas com colágeno do tipo I (Sigma-Aldrich) em placas de plástico de 24 poços 

(Corning, Nova Iorque, Estados Unidos) para permitir a adesão, e mantidas em 500 μL de 

DMEM suplementado com HEPES 25 mM (Gibco), piruvato de sódio 1 mM (Gibco) e 10% 

SFB.  
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3.4 Avaliação da viabilidade celular de fibras dissociadas 
 

A viabilidade das fibras musculares dissociadas a partir do músculo FDB foi feita com 

coloração por CFDA 2,5 mM (Sigma-Aldrich) e Hoechst (5µM) (Sigma-Aldrich) diluídos em 

PBS. As fibras foram incubadas durante 30 min a 37 °C com 5% CO2  e lavadas uma vez com 

PBS, sendo ressuspendidas em meio DMEM alta glicose com Iodeto de Propídeo (PI) (1:100 

de 1 mg/mL) (Sigma-Aldrich). Finalmente as fibras coradas foram colocadas em placa para 

microscópio com colágeno e as fibras tanto vivas quanto mortas foram visualizadas e contadas 

no microscópio de fluorescência Leica Microsystems DMI6000B/AF6000 acoplado com 

sistema de câmera digital DFC 365 FX. Para contagem, somente as células completas, não 

quebradas e coradas com CFDA e Hoechst foram consideradas viáveis. A contagem foi 

realizada em três experimentos independentes, com avalição em três tempos diferentes. 

 

3.5 Cultura in vitro de células musculares esqueléticas (SkMCs, C2C12)  
 

As células de linhagem C2C12 foram obtidas do Banco de Células do Rio de Janeiro 

(BCRJ). A cultura das células como mioblastos foi realizada em garrafas de 75 cm2 sem atingir 

mais do 60% de confluência, em meio de crescimento: DMEM alta glicose suplementado com 

HEPES 25 mM, piruvato de sódio 1 mM, 10% SFB e 1% penicilina + estreptomicina 

(Vitrocell). O repique foi feito a cada três dias tripsinizando com 3 mL de Tripsina/EDTA 

2,5g/L (Vitrocell) e recultivando 1,5 x 105 células em 12 mL de meio de crescimento.  

A indução da miogênese foi feita como descrito por Herbst e colaboradores (99) (Figura 

6). Os mioblastos foram tripsinizados da cultura de manutenção e cultivados em placas de 

plástico de 6 poços (Corning) e placas de petri pequenas (Nunc-LabTek, Thermo Scientific-

Thermo Fisher Scientific) com 10.000 células/cm2 em meio de crescimento a 37 °C com 5% de 

CO2  até atingirem 90-100% de confluência (3-4 dias). Após atingirem a confluência o meio de 

crescimento foi trocado para meio de diferenciação: DMEM (25 mM glicose, 4 mM L-

glutamine, 44 mM bicarbonato de sódio) suplementado com HEPES 25 mM, piruvato de sódio 

1 mM, 5% soro de cavalo (SC, Gibco) e 1% penicilina + estreptomicina. O meio de 

diferenciação foi substituído cada 48 h, e 4-5 dias depois do início da substituição de meio de 

diferenciação os miotubos começaram a aparecer. A cultura chega no número máximo de 

miotubos e se contraem espontaneamente de 3-4 dias depois de aparecerem os miotubos. 

Durante o processo de diferenciação, amostras de proteína foram obtidas como controle para 

garantir a maturação dos miotubos.  
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Figura 6 - Esquema de indução de miogênese em células C2C12. As células foram inicialmente 
cultivadas a uma densidade de 10.000 células/cm2 em meio de crescimento, quando atingiram a 
confluência o meio foi substituído por meio de diferenciação cada 48 h. Os primeiros miotubos 
apareceram nos dias 8-9 de cultura, com a presença do número máximo para o dia 12 de cultura. No 
esquema, D significa dia de cultura.   

 

3.6 Purificação de promastigotas metacíclicos de L. (L.) amazonensis 
 

As infecções foram realizadas com promastigotas de fase estacionária e com promastigotas 

metacíclicos purificados por coluna de Ficoll. A purificação dos promastigotas metacíclicos foi 

feita por meio de um gradiente de centrifugação de Ficoll PM400 (GE Healthcare Life Sciences) 

como descrito por Marques-da-Silva e colaboradores (100) com algumas modificações. Assim, 

20 g de Ficoll PM400 foram diluídas em 100 mL de água milli-q a 60 °C sob constante agitação, 

para uma concentração de 20%, e posteriormente filtrado com filtro de 0,22 µm. A solução de 

Ficoll 10% foi preparada a partir da mistura de 50% de Ficoll 20%, 10% de PBS 10X estéril e 

40% de água milli-q estéril, para um volume final de 4 mL. 

 A cultura de L. (L.) amazonensis foi iniciada com 1 x 105 parasitos/mL em meio Grace 

suplementado com 10% SFB por 6-7 dias, o período no qual a cultura chega na fase estacionária 

(Figura 7A). No dia 7 a cultura foi lavada duas vezes com PBS, centrifugada a 1540 xg por 10 

min a 4 °C, no final sendo ressuspendida em 1 mL de DMEM para contagem. Para a preparação 
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da coluna de gradiente de centrifugação, após a contagem a cultura de parasitos foi 

ressuspendida em 2 mL de DMEM a cada 109 parasitos, e foram colocados em um tubo cônico 

de 15 mL. Posteriormente, a solução de Ficoll 10% foi adicionada sob a suspensão de parasitos, 

e a coluna foi centrifugada a 1070 xg por 15 min a 25 °C com aceleração lenta e sem freio. 

Depois, foram coletados 3 mL da parte superior da coluna que contém os promastigotas 

metacíclicos, e centrifugados a 2000 xg por 10 min a 4 °C. Finalmente, os parasitos foram 

lavados duas vezes com 10 mL de PBS centrifugando a 1540 xg por 10 min a 4 °C, o 

sobrenadante foi descartado e a suspensão contendo os parasitos ressuspendida em 1 mL de 

DMEM para contagem. Adicionalmente, amostras de parasitos purificados foram corados com 

Giemsa para observar a morfologia e a qualidade após a purificação (Figura 7B). As imagens 

foram obtidas com microscópio Leica DMLB acoplado com câmera Leica DFC265. 

 

 
Figura 7 - Cultura in vitro de L. (L.) amazonensis. (A) A cultura de promastigotas de L. (L.) 
amazonensis foi iniciada com 1 x 105 parasitos/mL em meio Grace suplementado com 10% de SFB. A 
curva foi realizada a partir da contagem diária dos parasitos em câmera de Neubauer durante 8 dias. (B) 
Amostra de parasitos de L. (L.) amazonensis purificados por coluna de Ficoll e corados com Giemsa. 

 

3.7 Infecção experimental in vitro 
 

As fibras dissociadas a partir do músculo FDB foram incubadas por 48 h à temperatura de 

37 °C com 5% CO2 , e posteriormente infectadas com parasitos de fase estacionária de L. (L.) 

amazonensis em proporção de 10:1 (parasito: fibra) e mantidas a 33 °C com 5% CO2 por 72 h. 

Os ensaios de infecção de SkMCs (mioblastos) foram feitos em placas de 24 poços com 

lamínulas de vidro de 13 mm, contendo 3 x 104 células por poço em meio de crescimento. As 

células foram incubadas por 24 h a 37 °C com 5% de CO2. Posteriormente foram infectadas 

com promastigotas metacíclicos purificados de L. (L.) amazonensis em proporção de 2:1 
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(parasitos: célula) e incubadas overnight a 33 °C com 5% de CO2. Após o tempo de incubação, 

os parasitos não aderidos foram lavados, o meio foi substituído e a infecção foi incubada até as 

72 h. 

 
Figura 8 -  Número de células presentes na cultura durante a diferenciação. Uma cultura de SkMCs 
em diferenciação foi tripsinizada e as células contadas com o fim de comprovar que não havia 
crescimento celular depois de iniciado o processo de diferenciação, e estabelecer o número de células 
presentes no momento da infecção (Kruskal-Wallis p=0,907).   
 

Prévio aos ensaios de infecção, uma cultura de miotubos foi tripsinizada e contada durante 

os dias 5, 6 e 8 de cultura em câmera Neubauer (Bright-Line-Precicolor HBG, Germany) para 

confirmar que depois do processo de diferenciação as células não se multiplicavam e também 

o número de células na cultura (Kruskal-Wallis H=0,268; p=0,907), essa foi a base para 

estabelecer o número de parasitos a serem usados durante a infecção (Figura 8). Os miotubos 

foram mantidos em placas de 6 poços ou em placas de petri pequenas até o dia 12 de cultura, 

onde o máximo número de miotubos foi atingido (Figura 6) e foram infectados com 

promastigotas metacíclicos purificados de L. (L.) amazonensis em proporção de 1:1 e incubadas 

em meio sem soro overnight a 33 °C com 5% de CO2 . Após o tempo de incubação os parasitos 

não aderidos foram lavados, o meio foi substituído e a infecção foi incubada até as 72 h, tempo 

em que o vacúolo parasitóforo pode ser observado sem comprometer a viabilidade do cultivo 

celular. 

 

3.8 Extração de proteína  
 

O protocolo de extração de proteína foi feito como descrito por Swierzy & Luder (101) 

com modificações. Para extrair a proteína da cultura de mioblastos, a cultura foi lavada duas 
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vezes com PBS, tripsinizada e centrifugada a 300 xg por 10 min para retirar os restos de enzima. 

Depois, as células foram ressuspendidas em 100 µL de tampão de lise RIPA (Thermo Scientific) 

suplementado com 1 X de coquetel de inibidor de proteases e 1 X de EDTA (Thermo Scientific), 

e incubadas por 1 h a 4 °C. Após incubação, a suspensão de proteínas foi centrifugada a 12000 

xg por 5 min a 4 °C, e as proteínas solúveis foram armazenadas a -20 °C. 

Para obter proteína de miotubos em placas de 6 poços, a cultura foi lavada duas vezes com 

PBS, e adicionado buffer de lise RIPA suplementado com 1 µL de coquetel de inibidor de 

proteases e 1 µL de EDTA. Depois, a suspensão de proteína foi feita com raspador de células 

(Corning), e incubada por 1 h a 4 °C. Finalmente, a suspensão de proteínas foi centrifugada a 

12000 xg por 5 min a 4 °C, e a porção de proteínas solúveis foi armazenada a -20 °C.  

Para obter proteína de músculo maduro, o músculo FDB foi cirurgicamente isolado de 

camundongos C57BL/6 e mantido na solução Tyrode. Depois, o tecido foi incubado com buffer 

de lise RIPA suplementado com 1 µL de coquetel de inibidor de proteases e 1 µL de EDTA por 

1 h a 4 °C. Após incubação, o tecido foi macerado com homogeneizador (Radnoti, Monrovia, 

CA, Estados Unidos) e a solução de proteínas foi centrifugada a 12000 xg por 5 min a 4 °C. As 

proteínas solúveis foram armazenadas a -20 °C. 

 

3.9 Western Blotting 
 

A quantificação das proteínas foi feita pelo BCA Protein Assay kit (Pierce-Thermo 

Scientific) seguindo as instruções do fabricante. A separação das proteínas totais foi realizada 

em gel de poliacrilamida de 10 ou 15% com 0,4% de SDS (SDS-PAGE) em tampão de corrida 

(Tris, glicina e SDS). A corrida do gel foi feita no sistema de eletroforese Mini-Protean 

(BioRad) a 80V por 30 min e depois a 120V por 1 h e 30 min aproximadamente. Foram 

utilizados 3 µL de marcador de peso molecular Precision Plus Protein Kaleidoscope Prestained 

Protein Standards (BioRad) e de 20-40 µg de proteína por amostra. Após a corrida, o gel foi 

transferido para membrana de nitrocelulose (GE Healthcare Life Sciences) a 250 mA por 3 h 

em tampão de transferência (Tris, glicina, 20% metanol). Posteriormente, as membranas foram 

bloqueadas em 2% de leite desnatado preparado em TBS-T 0,01% por 1 h à temperatura 

ambiente. Os anticorpos primários (Tabela 1) foram incubados overnight diluídos em leite 

desnatado 1% preparado em TBS-T 0,01% a 4 °C. Os anticorpos secundários (Tabela 1) foram 

incubados por 1 h em leite desnatado 1% preparado em TBS-T 0,01% a temperatura ambiente. 

Após a incubação com os anticorpos, as membranas foram lavadas 5 vezes em TBS-T 0,01% e 
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reveladas com o kit de quimiluminiscencia SuperSignal West Pico Chemiluminiescent Substrat 

(Thermo Scientific) e o equipamento ChemiDocTM XRS+ (BioRad). 

 
Tabela 1 - Lista de anticorpos primários e secundários utilizados no Western Blotting. 

Anticorpo primário  Diluição Peso molecular (kDa) 

Caveolina 1 (BD Biosciences) 1:500 21-24 

Caveolina 3 (Abcam) 1:500 17 

Actina esquelética (Abcam) 1:1000 42 

iNOS (Abcam) 1:1000 130 

Anticorpo secundário (Imuny) Diluição Peso molecular (kDa) 

Anti-mouse IgG cojugado com HRP 1:1000 - 

Anti-coelho IgG cojugado com HRP 1:5000 - 

 

3.10 Imunofluorescência indireta e microscopia confocal 
 

A imunofluorescência foi utilizada para a observação de fibras musculares e SkMCs, e a 

quantificação dos parasitos intracelulares. Posterior aos ensaios de infecção, a cultura aderida 

em lamínulas foi lavada duas vezes com PBS e fixada com metanol 100% frio (Synth, Diadema, 

SP, Brasil). Foram feitas duas lavagens com PBS e o bloqueio, com solução 

permeanbilizadora/bloqueadora contendo 0,1% de BSA e 0,1% de saponina em tampão TBS 

por 1 h. Após bloqueio, as amostras foram lavadas uma vez com PBS e incubadas por 2 h com 

o anticorpo primário policlonal anti-Leishmania (produzido em coelho) diluído 1:500 em 

solução permeabilizadora/bloqueadora. Depois, foi feita a incubação com anticorpo secundário 

anti-IgG de coelho conjugado com Alexa Fluor 488 (Thermo Scientific-Thermo Fisher 

Scientific) diluído 1:1000. Junto com o anticorpo secundário foi incubado o DAPI para detecção 

de DNA das células e dos parasitos, diluído também 1:1000 em solução 

permeabilizadora/bloqueadora. Finalmente a montagem das amostras foi feita com ProLong 

(Molecular Probes-Life Technologies-Thermo Fisher Scientific). Todo o procedimento de 

incubação com anticorpos foi feito ao abrigo da luz e em câmera úmida.  

Imagens das células fixadas infectadas e não infectadas foram adquiridas em microscópio 

de fluorescência Leica Microsystems DMI6000B/AF6000 acoplado com um sistema de câmera 

digital DFC 365 FX. Para a análise da infecção, foram quantificadas células totais, células 

infectadas, número de parasitos intracelulares, número de núcleos em cada miotubo e foram 

medidos o comprimento dos miotubos e o diâmetro maior dos vacúolos parasitóforos. O 
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processamento das imagens foi feito com o software incorporado ao sistema Leica AF6000 e 

com Image J 1.49.  

Miotubos infectados durante 72 h com promastigotas metacíclicos purificados de L. (L.) 

amazonensis foram marcados com imunofluorescência indireta e observados em microscópio 

confocal Zeiss LSM 780-NLO para obter imagens multidimensionais e cortes em profundidade, 

com o objetivo de confirmar a presença do parasito no citoplasma das células infectadas. A 

microscopia confocal é considerada uma ferramenta muito útil nos estudos da biologia de 

Leishmania (102), pelo que permite realizar observações detalhadas e em alta definição de 

fenômenos particulares de interesse para os pesquisadores. 

 

3.11 Marcação de pH de vacúolo parasitóforo de L. (L.) amazonensis em SkMCs 
 

As SkMCs foram mantidas em cultura e infectadas com promastigotas metacíclicos 

purificados de L. (L.) amazonensis em proporção de 1:1 e incubadas em meio sem soro 

overnight a 33 °C com 5% de CO2. A marcação do pH do vacúolo parasitóforo das SkMCs 

infectadas foi feito de acordo com o descrito por Krolenko e colaboradores (103). Após o tempo 

de incubação os parasitos não aderidos foram lavados, o meio foi substituído e a infecção foi 

incubada até as 72 h. Após as 72 h de infecção o meio foi substituído por meio sem soro com 1 

µg/mL de Laranja de acridina (AO) (Sigma-Aldrich) e 5 µM de Hoechst por 30 min a 37 °C 

com 5% CO2 . Como controle da marcação da laranja de acridina, células RAW foram 

cultivadas e infectadas de forma paralela com as SkMCs. A visualização da marcação foi feita 

em microscópio de fluorescência Leica Microsystems DMI6000B/AF6000 acoplado com um 

sistema de câmera digital DFC 365 FX.   

 

3.12 Teste de viabilidade de parasitos internalizados por SkMCs 
 

Os miotubos foram mantidos em placas de 6 poços até o dia 12 de cultura. As células foram 

infectadas com promastigotas metacíclicos de L. (L.) amazonensis em proporção de 1:1 

incubada até 72 h a 33°C. Após o tempo de incubação os poços foram lavados duas vezes com 

PBS e o meio foi substituído por meio Grace com 10% de SFB. O tapete de células foi raspado 

usando a ponta da ponteira de 1000 µL para danificar levemente o tapete de células, com o 

objetivo de facilitar a liberação dos parasitos internalizados presentes nos vacúolos 

parasitóforos. A cultura foi mantida a 25 °C. Após 72 h os parasitos liberados das células que 

se transformaram em promastigotas foram quantificados usando câmera Neubauer. 
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3.13 Avaliação da produção de óxido nítrico e citocinas 
 

Após os ensaios de infecção (72 h), o meio (sobrenadante) da cultura foi coletado e 

centrifugado a 2095 xg por 10 min e mantido a -80 °C até análise. A produção de óxido nítrico 

(NO) foi avaliada por meio da quantificação de nitrito com o kit Measure-IT High-Sensitivity 

Nitrite Assay (Thermo Scientific). A leitura da fluorescência foi realizada no equipamento 

SpectraMax i3 (Molecular Devices, Sunnyvale, CA, Estados Unidos) acoplado com o software 

SoftMax Pro 6.4. O comprimento de onda de excitação foi 365 e de emissão foi 450, com 

resultados obtidos baseados na curva padrão. 

A dosagem de citocinas (IL-1β, IL-6, IL-10) presentes no sobrenadante de cultura de 

SkMCs que foram infectadas com promastigotas metacíclicos de L. (L.) amazonensis por 72 h, 

foi feita por ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) utilizando “Mouse ELISA Max” 

(BioLegend, San Diego, CA, USA), seguindo as especificações do fabricante. Placas de 96 

poços com fundo chato foram sensibilizadas com anticorpo de captura diluído em tampão pH 

9,5 na proporção de 1:200 e incubadas overnight à 4 °C. No dia seguinte, as placas foram 

lavadas com tampão de lavagem (PBS contendo 0,05% Tween 20) e incubadas por 1 h com 

tampão de bloqueio (PBS/SFB 10%). Após a etapa de bloqueio, as placas foram lavadas 

novamente e incubadas por 2 h com as amostras, controle e a diluição seriada da curva padrão 

(começando com uma concentração de 2 ng/mL e diluindo 10 vezes). Após esse período, as 

placas foram lavadas novamente e foi adicionado o anticorpo de detecção na proporção de 1:200 

por 1 h. A seguir, foi realizada a lavagem da placa e foi adicionada a streptavidina peroxidase 

na proporção de 1:1000 por 30 min. Por fim, após um novo ciclo de lavagem, foi adicionado o 

substrato cromogênico tetrametilbenzidina (TMB, BD Biosciences, San Jose, CA, Estados 

Unidos). A reação foi interrompida pela adição de ácido fosfórico (H3PO4  1 M). A leitura foi 

realizada em espectrofotômetro no comprimento de onda de 450 nm. Os resultados foram 

calculados a partir de uma curva padrão e expressos em pg/mL. 

 

3.14 Caracterização da cultura de células musculares esqueléticas 
 

A cultura de células musculares esqueléticas (SkMCs-miotubos) foi caracterizada por meio 

do perfil de expressão das proteínas Caveolina 1 (Cav1), a qual está presente de forma constante 

na cultura, e Caveolina 3 (Cav3) que aparece ao longo do processo de diferenciação dos 

mioblastos em miotubos. O músculo FDB foi macerado, a porção de proteína solúvel foi 

processada por western blotting e marcada com anticorpo para Cav3 (Figura 9). Assim, foi 
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possível observar que o músculo maduro expressa a Cav3 e que a quantidade ótima de proteína 

para ser detectada é de 20 µg para seu uso como controle positivo. 

A diferenciação das células musculares esqueléticas foi monitorada com o perfil de 

expressão de Cav1 e Cav3 desde que a cultura atinge a confluência até o dia 12, quando a 

cultura apresenta o maior número de miotubos. Assim, foi observada a presença constante da 

Cav1 e a expressão crescente no caso da Cav3 (Figura 10A e B). Adicionalmente, o perfil de 

expressão de Cav3 de seis culturas independentes de miotubos foi avaliada no dia 12 de cultura, 

com o fim de estabelecer que as culturas a serem usadas durante a infecção com L. (L.) 

amazonensis estivessem homogêneas quanto ao conteúdo de miotubos, o qual foi comprovado 

com a análise de densitometria das bandas de proteína de Cav3 com respeito à actina (Figura 

11). Finalmente, foi quantificado o grau de associação entre o número de núcleos e o 

comprimento do miotubo. Existe uma forte correlação entre as duas variáveis (Correlação de 

Spearman r s=0,624, p<0,05; Apêndice A), indicando que na maior parte dos casos durante o 

processo de diferenciação das células musculares, ocorre a fusão de um número maior de 

células, o comprimento do miotubo incrementa.  

 

3.15 Tratamento com SLO e infecção de SkMCs   
 

Para este experimento os miotubos foram mantidos em placas de 6 poços até o dia 12 de 

cultura. Nesse dia, dois poços foram tratados com 800 ng/mL de estreptolisina O (SLO) (Sigma-

Aldrich) por 5 min a 4 °C em DMEM. Após incubação, os poços tratados foram lavados com 

PBS duas vezes. Depois, um poço tratado e um poço não tratado foram infectados com cultura 

de promastigotas metacíclicos purificados de L. (L.) amazonensis em proporção de 1:1 e 

incubados overnight a 33 °C com 5% de CO2. Após o tempo de incubação, o meio foi 

substituído por meio novo e a cultura foi mantida até as 72 h. Adicionalmente, foi mantida 

cultura de células não tratadas e não infectadas como controle. Após o período total de 

incubação, foi coletado 1 mL de meio (sobrenadante) e RNA total e armazenados a -20 °C. 

Além disso, antes e depois do tratamento as culturas foram fotografadas e filmadas com o 

microscópio invertido Zeiss Axio Vert.A1 acoplado com câmara Zeiss Axiocam 105 Color.  
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Figura 9 - Níveis de proteína Caveolina 3 em 
músculo FDB. Proteína obtida a partir de 
músculo FDB foi processada por western 
blotting e marcada com anticorpo para Cav3 em 
três concentrações. Adicionalmente foi feita a 
marcação com anticorpo para actina como 
controle da quantidade de proteína. Imagem 
representativa de três experimentos 
independentes.  

 
 

 

Figura 10 -  Níveis das proteínas Caveolina 1 
e Caveolina 3 em culturas em diferenciação 
de SkMCs. Proteína obtida no momento da 
confluência e nos dias 4, 8 e 12 de culturas em 

diferenciação de células C2C12. Processada por 
western blotting e marcada com anticorpos para 
(A) Cav1 e (B) Cav3. Como controle positivo 
foi usada a proteína do músculo FDB, e actina 
como controle da quantidade de proteína. 
Imagens representativas de três experimentos 
independentes.   

 

 

 

Figura 11 - Níveis de proteína Caveolina 3 em 
seis diferentes culturas de SkMCs. Proteína 
obtida no dia 12 de cultura de células C2C12 em 
diferenciação foi processada para western 
blotting e marcada com anticorpo para Cav3. 
Como controle positivo foi usada a proteína do 
músculo FDB, e actina como controle da 
quantidade de proteína. Imagens representativas 
de três experimentos independentes. A 
densitometria das bandas de Cav3 foi realizada 
usando as bandas controle de actina.   
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3.16 RT - qPCR 
 

O RNA total de miotubos tratados e não tratados com SLO, infectados e não infectados 

com L. (L.) amazonensis foi extraído e purificado com o kit Quick-RNA MiniPrep (Zymo 

Research, Irvine, CA, Estados Unidos) seguindo as instruções do fabricante. Após a extração, 

a quantificação do RNA foi feita em NanoDrop (Thermo Scientific) e posteriormente 

armazenado a -20 °C. Para a síntese de cDNA foi utilizado o kit SuperScript III Reverse 

Transcriptase (Invitrogen-Thermo Fisher Scientific) seguindo as instruções do fabricante, 

partindo de 5 µg de RNA total e na presença de 0,5 mM dNTPs e 20 µM de oligo (dT) 

(Invitrogen), sendo ao final do processo o cDNA armazenado a -20 °C.  

A amplificação dos transcritos foi feita no equipamento StepOnePlus Real-Time PCR 

System (Applied Biosystems-Life Technologies) acoplado com o StepOne Software, em placa 

para PCR específica para o equipamento e selada com adesivos (Applied Biosystems). A reação 

foi feita com 50 ng de cDNA, 0,4 µM de cada primer (forward e reverse) (EXXTEND, 

Campinas, SP, Brasil ou IDT - Integrated DNA Technologies) (Tabela 2), e 7,5 µL da enzima 

Maxima SYBER Green/ROX qPCR Master Mix (Thermo Scientific) em um volume de reação 

de 15 µL. O programa de qPCR foi feito como descrito a seguir: um ciclo inicial de 

desnaturação a 95 °C por 10 min e 40 ciclos de desnaturação a 95 °C por 15s, anelamento a 55 

°C por 30s, extensão a 72 °C por 30s. As análises foram feitas para três experimentos biológicos 

independentes e para cada experimento as medições foram feitas com três repetições técnicas. 

A quantificação relativa da expressão genica foi obtida normalizando os dados com a expressão 

dos genes de referencia (HPRT1 ou UbH) pelo método de 2−ΔΔCT descrito por Livak & 

Schmitten (104). O protocolo geral para a realização da PCR foi feito seguindo as sugestões de 

Bustin e Colaboradores (105).  

 

Tabela 2 - Lista de primers utilizados na reação de PRC em tempo real. 

Gene Primer Forward Primer Reverse 

Hprt1 5’-TCAGTCAACGGGGGACATAAA-3’ 5’-GGGGCTGTACTGCTTAACCAG-3’ 

Lyst 5’-AGCAGAAGGTGATAGACCAGAA-3’ 5’-CCCACACTTGGATCATCAATGC-3’ 

iNOS 5’-CAGCTGGGCTGTACAAACCTT-3’ 5’-CATTGGAAGTGAAGCGTTTCG-3’ 

IL-1β 5’-TGGTGTGTGGACGTTCCCATTA-3’ 5’-CAGCACGAGGCTTTTTTGTTG-3’ 

IL-6 5’-TAGTCCTTCCTACCCCAATTTCC-3’ 5’-TTGGTCCTTAGCCACTCCTTC-3’ 

UbH 5’-AACGTGAACAACTGGATGTGCGTC-3’ 5’-ATGGTACCAAGCTTGACACATGCC-3’ 
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Ama2 5’-CATCTTCGTGTACGGCTTTGCGTT-3’ 5’-TTGGGTAAGTCACCACCATGAGCA-3’ 

 

3.17 Análise de dados 
 

Todos os ensaios foram feitos por duplicata ou triplicata biológica, e os ensaios in vivo com 

n=3. As análises estatísticas e as gráficas dos resultados foram feitas nos programas GraphPad 

Prism 6, STATISTICA 8 e EXCEL. A distribuição normal dos dados foi avaliada com a prova 

Shapiro-Wilk’s W e a homogeneidade das variâncias com a prova de Levene’s.  

Na comparação de dois ou três grupos com dados que obedeciam aos supostos de análises 

paramétricos foram usados o teste de t e ANOVA respetivamente, sendo a ANOVA acoplada 

com prova posterior de comparações múltiplas. Na comparação de três grupos com dados que 

não apresentavam distribuição normal, mas sim homogeneidade nas variâncias, foi usado o 

teste Kruskal-Wallis, sendo acoplada com teste de Dunn de múltiplas comparações. Na 

comparação de dois ou mais grupos com dados que seguiam a distribuição normal, mas não 

apresentavam homogeneidade nas variâncias foi usado o teste t ou a ANOVA com correção de 

Welch’s, esta última acoplada com o teste de Games-Howell para múltiplas comparações. Na 

comparação de dois ou três grupos com dados que não obedeciam aos supostos de análises 

paramétricos foram usados os testes não paramétrico de t e ANOVA baseados em permutações, 

sendo a ANOVA acoplada com prova posterior de comparações múltiplas para grupos 

independentes. 

 Adicionalmente, para estabelecer o grau de associação entre duas variáveis independentes 

foi usado o Coeficiente de Correlação de Postos de Spearman, o qual não faz suposições sobre 

a distribuição de frequências ou da relação entre as variáveis. Para todas as análises estatísticas 

o nível de significância foi considerado com valores de p˂0,05.   
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4 RESULTADOS 
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4.1 Internalização de Leishmania em fibras musculares in vivo 
 

4.1.1 Infecção in vivo de camundongos C57BL/6 e BALB/c observada em cortes 
histológicos   

 

O crescimento da lesão dos camundongos C57BL/6 e BALB/c infectados na pata traseira 

com L. (L.) amazonensis foi monitorado por 6 semanas (Figura 12). A partir do músculo FDB 

destes camundongos infectados foram realizados cotes histológicos corados com 

hematoxilina/eosina. Nos cortes foi observada a presença de infiltrado inflamatório abundante 

a dano no tecido muscular com perda da estriação nas fibras musculares. Os parasitos foram 

observados infectando células do infiltrado e também de forma menos frequente as fibras 

musculares (Figura 13). O número de vacúolos parasitóforos encontrados por corte histológico 

foram quantificados, mas não foi encontrada nenhuma diferença estatisticamente significativa 

entre as duas linhagens de camundongo (Teste de t com correção de Welch t=2,295, df=7,680 

p=0,052) (Figura 14). 

 

 
Figura 12 - Monitoramento do crescimento da lesão de camundongos infectados com L. (L.) 
amazonensis. (A) Aspecto da lesão na pata traseira de camundongo C57BL/6 infectado por 6 semanas 
com L. (L.) amazonensis e crescimento da lesão durante o tempo de infecção. (B) Aspecto da lesão na 
pata traseira de camundongo BALB/c infectado por 6 semanas com L. (L.) amazonensis e crescimento 
da lesão durante o tempo de infecção. Barras de erro mostram o desvio padrão.  
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Figura 13 - Histologia de músculo FDB infectado com L. (L.) amazonensis. O músculo FDB de 
camundongos infectados foi extraído e colorido com hematoxilina e eosina. (A e B) Imagens de cortes 
histológicos de músculo FDB de camundongo C57BL/6 infectado por 6 semanas com L. (L.) 
amazonensis. (A) Corte histológico que mostra o infiltrado inflamatório de células do sistema imune, a 
danificação do tecido muscular e os amastigotas infectando os macrófagos infiltrados no tecido. (B) 
Ampliação da secção de um corte histológico mostrando a localização de um vacúolo parasitóforo dentro 
de uma fibra muscular. (C e D) Imagens de cortes histológicos de músculo FDB de camundongo 
BALB/c infectado por 6 semanas com L. (L.) amazonensis. (C) Corte histológico que mostra o infiltrado 
inflamatório de células do sistema imune, a danificação do tecido muscular e os amastigotas infectando 
os macrófagos infiltrados no tecido. (D) Ampliação da secção de um corte histológico mostrando a 
localização de um vacúolo parasitóforo dentro de uma fibra muscular. As setas indicam a presença de 
um vacúolo parasitóforos na fibra muscular.   
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Figura 14 - Quantificação dos vacúolos parasitóforos presentes em cortes histológicos de 
camundongos infectados com L. (L.) amazonensis. Em cada corte histológico analisado do músculo 
FDB de camundongos C57BL/6 e BALB/c foi quantificado o número de vacúolos parasitóforos (VP), 
mas nenhuma diferença estatisticamente significativa foi encontrada na infecção entre as duas linhagens 
de camundongo (Teste de t com correção de Welch p=0,052). Barras horizontais representam a média.   

 

4.1.2 Infecção in vivo de camundongos C57BL/6 observada com imunohistoquímica 
 

Através da análise histológica foi observada a presença do infiltrado inflamatório com 

células infectadas e de vacúolos parasitóforos dentro das fibras musculares, principalmente em 

camundongos C57BL/6. Assim, com o objetivo de descrever com maior detalhe a infecção in 

vivo, camundongos C57BL/6 foram infectados com L. (L.) amazonensis na pata traseira, o 

crescimento da lesão foi monitorado por 5 semanas (Figura 15), e o músculo FDB foi 

processado para análise por imunohistoquímica com marcação para Leishmania.  

Nestes cortes histológicos foi observada, de igual forma que na coloração com 

hematoxilina e eosina, a presença de infiltrado inflamatório, o tecido muscular danificado com 

perda da estriação e a estrutura das fibras musculares e parasitos infectando os macrófagos do 

infiltrado inflamatório e fibras musculares (Figura 16). Com esta análise foi possível obter 

maiores detalhes sobre a presença dos parasitos dentro das fibras musculares. Foram observados 

vacúolos parasitóforos com vários parasitos (Figura 16A e B) e também com um parasito só 

(Figura 16C e D), assim como vacúolos parasitóforos de diferentes tamanhos e formas. Alguns 

dos vacúolos foram observados perto de núcleos celulares (Figura 16D).  
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Figura 15 - Monitoramento do crescimento da lesão de camundongos C57BL/6 infectados com L. 
(L.) amazonensis. Aspecto da lesão na pata traseira de camundongo C57BL/6 infectado com L. (L.) 
amazonensis e crescimento da lesão durante as 5 semanas de infecção. Barras de erro mostram o desvio 
padrão. 

 

Diferentes características desta infecção in vivo de fibras musculares foram quantificadas 

nos cortes histológicos de três músculos (Figura 17). No número de parasitos totais por corte 

histológico foram quantificados em média de 10-20 parasitos, com uma diferença 

estatisticamente significativa entre os músculos um e dois (Kruskal-Wallis H=7,039, p=0,029) 

(Figura 17A). Para o número de parasitos por cada vacúolo parasitóforo foram contados em 

média dois parasitos, podendo atingir até quatro parasitos, com uma diferença estatisticamente 

significativa entre os músculos um e três (ANOVA de Welch F=3,607, df=2,404, p=0,028) 

(Figura 17B). Na quantificação do número de vacúolos parasitóforos totais por corte 

histológico, se observou em média de 10-20 vacúolos dentro das fibras musculares por corte 

histológico sem diferenças estatisticamente significativas entre os músculos analisados 

(Kruskal-Wallis H=4,370, p=0,112) (Figura 17C). Finalmente, no caso do número de vacúolos 

associados a núcleos foram observados em média 4 ou 5 vacúolos por corte histológico, embora, 

em alguns casos foram quantificados mais de 15 vacúolos por corte histológico. O músculo três 

apresentou um número maior de vacúolos por corte histológico associados a núcleos do que os 

músculos 1 e 2 (ANOVA com permutações F=6,18, df=2,36 p=0,002; teste de t por 

permutações p<0,05) (Figura 17D).  
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Figura 16 - Imunohistoquímica de músculo FDB infectado com L. (L.) amazonensis. Músculo FDB 
de camundongos C57BL/6 infectado por 5 semanas com L. (L.) amazonensis marcado com anticorpo 
anti-Leishmania. (A, B, C, D) Cortes histológicos evidenciando infiltrado inflamatório, lesão do tecido 
muscular com perda de estriação estrutura do tecido, amastigotas infectando os macrófagos infiltrados 
no tecido, e fibras musculares infectadas apresentando vacúolos parasitóforos. (D) Imagem que 
exemplifica um vacúolo parasitóforo associado com o núcleo de uma célula. Seta e linha indicam a 
presença de vacúolos parasitóforos dentro das fibras musculares.  
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Figura 17 - Caracterização da infecção do músculo FDB de camundongos C57BL/6 com L. (L.) 
amazonensis. (A) Número de parasitos por corte histológico em três músculos independentes (Kruskal-
Wallis p=0,029). (B) Número de parasitos por cada vacúolo parasitóforo, ponto indica a média e barras 
de erro mostram o desvio padrão (ANOVA de Welch p=0,028). (C) Número de vacúolos parasitóforos 
por corte histológico (Kruskal-Wallis p=0,112). (D) Número de vacúolos associados a núcleos 
(ANOVA com permutações p=0,002). Barras horizontais representam a média.  

 

4.1.3 Internalização de Leishmania em fibras musculares in vitro 
 

Com o objetivo de observar a formação do vacúolo parasitóforo nas células musculares, 

fibras do músculo FDB foram dissociadas e mantidas em meio DMEM como descrito nos 

materiais e métodos. Posteriormente, a viabilidade das fibras dissociadas foi avaliada com 

marcação com CFDA, Hoechst e Iodeto de Propídeo em microscópio de fluorescência. A 
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contagem das fibras musculares viáveis foi feita às 24, 96 e 120 h após a dissociação (Figura 

18). Foi observado que a porcentagem média de fibras musculares viáveis diminui com o tempo 

de cultura, mas sem diferença estatisticamente significativa entre as 24 e as 120 h após 

dissociação (Anova F=3,256, df=2 e 6, p=0,110).  

 
Figura 18 - Teste de viabilidade de fibras musculares após tratamento com colagenase. (A) 
Porcentagem de sobrevivência das fibras musculares após dissociação com colagenase tipo I em 24, 96 
e 120 h sem diferença estatisticamente significativa (Anova p=0,110). Dados obtidos a partir de três 
ensaios independentes. (B e C) Imagens representativas de fibras musculares para observar a 
viabilidade. (B) Contraste de fase e (C) fluorescência. Fibras em verde com núcleos azuis correspondem 
a fibras vivas (seta), e fibras vermelhas correspondem a fibras quebradas e mortas (cabeça de seta). 
Verde: CFDA (2,5mM); Azul: Hoechst (5μM); Vermelho: Iodeto de propídeo (50μg/mL). 
 

Uma vez verificada a viabilidade das células após tratamento, procedeu-se à infecção das 

fibras musculares com cultura estacionária de L. (L.) amazonensis por 2 e 72 h, sendo 

posteriormente marcados com anticorpo anti-Leishmania para observar os parasitos 

internalizados. Nas fibras musculares dissociadas infectadas por 2 h foram observados os 

parasitos aderidos na membrana da célula (Figura 19A-C), no caso das fibras infectadas por 
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72 h foi possível observar a presença de parasitos dentro das células, mas não a formação de 

vacúolo parasitóforo (Figura 19D-F).  

 

 
Figura 19 - Infecção in vitro de fibras musculares com L. (L.) amazonensis. Fibras musculares foram 
dissociadas do músculo FDB com colagenase tipo I, mantidas em cultura e posteriormente infectadas 
com cultura estacionária de L. (L.) amazonensis por 2 h (A-C) e por 72 h (D-F). (A e D) Imagens em 
contraste de fase da estrutura completa da fibra muscular com os parasitos associados. (B e E) Imagens 
em contraste de fase que mostram o aumento de uma secção da fibra muscular e a presença dos parasitos. 
(C e F) Imagens com marcação de anticorpos para os parasitos com anti-Leishmania (verde) e para o 
núcleo com Dapi (azul).       
 

4.2 Internalização de Leishmania em células musculares esqueléticas (SkMCs) 
 

4.2.1 Internalização de Leishmania em mioblastos 
 

 Para comprovar a capacidade do parasito de infectar células musculares esqueléticas, 

mioblastos (células satélite) foram infectados com promastigotas metacíclicos purificados de 

L. (L.) amazonensis por 72 h, e posteriormente marcados com anticorpo anti-Leishmania com 

o qual foi possível observar a formação dos vacúolos parasitóforos dentro das células (Figura 
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20). Na caracterização da infecção dos mioblastos foram observados em média de 170 até 200 

parasitos por cada 100 células infectadas (ANOVA F=1,563, df=2 e 6, p=0,284) (Figura 21A). 

Quanto ao número de parasitos por vacúolo parasitóforo, 75% dos vacúolos apresentaram 1 ou 

2 parasitos, mas também foram observados alguns vacúolos com mais de 5 parasitos. Nesta 

variável o ensaio dois foi diferente do três (Kruskal-Wallis H=9,212, p=0,010; teste de Dunn’s 

p<0,05) (Figura 21B). O comprimento maior dos vacúolos parasitóforos foi medido, 

evidenciando que o tamanho dos vacúolos variou entre 4 e 14 µm, podendo alcançar até 20 µm. 

De igual forma, nesta variável o ensaio dois foi diferente do três (Kruskal-Wallis H=7,099, 

p=0,028; teste de Dunn’s p<0,05) (Figura 21C).  

Finalmente, foi avaliado o grau de associação entre o número de parasitos por vacúolo e o 

tamanho do vacúolo parasitóforo. Foi possível observar que existe uma correlação positiva 

entre as duas variáveis (Correlação de Spearman r s=0,318, p<0,05; Apêndice B), indicando 

que na maior parte dos casos com a multiplicação do parasito dentro do vacúolo, ocorre um 

aumento no tamanho do vacúolo. Porém, se apresentam vacúolos com grande número de 

parasitos que são de tamanho reduzido.    
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Figura 20 - Imagens representativas de imunofluorescência da infecção de mioblastos com L. (L.) 
amazonensis por 72 h. As células foram infectas com promastigotas metacíclicos purificados de L. (L.) 
amazonensis overnight, lavadas e incubadas até 72 h para observar a formação do vacúolo parasitóforo 
e a multiplicação do parasito. (A, B C, D) Imagens representativas de células com vacúolos parasitóforos 
com diferente número de parasitos. Imagens com marcação de anticorpos para os parasitos com anti-
Leishmania (verde) e para o núcleo com Dapi (azul).       
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Figura 21 - Caracterização da infecção de SkMCs (mioblastos) infectados com L. (L.) amazonensis 
por 72 h. (A) Número de parasitos por 100 células infectadas (ANOVA p=0,284). Barras horizontais 
representam a média. (B) Número de parasitos por cada vacúolo parasitóforo (Kruskal-Wallis p=0,010). 
(C) Comprimento dos vacúolos parasitóforos (Kruskal-Wallis p=0,028). (B e C) A caixa representa os 
dados dentro dos percentis 25-75; o quadrado interno representa a mediana; as barras de erro 
representam o intervalo dos dados sem incluir os valores atípicos; o círculo representa os valores atípicos 
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e a cruz os valores extremos. Todos os dados foram quantificados a partir de três experimentos 
independentes.   
 

4.2.2 Internalização de Leishmania em miotubos 
 

4.2.2.1 Infecção de SkMCs com L. (L.) amazonensis 
 

Após observar o progresso da infecção por L. (L.) amazonensis nos mioblastos e de 

estabelecer os parâmetros da cultura de miotubos, infectarmos os miotubos com promastigotas 

metacíclicos de L. (L.) amazonensis por 72 h. Posteriormente, as células foram marcadas com 

anticorpo anti-Leishmania para observar a formação dos vacúolos parasitóforos e quantificar a 

infecção (Figura 22). Foram contados em média 300 parasitos por cada 30 células infectadas 

(Figura 23A). Na caracterização da infecção dos miotubos foram quantificados os mesmos 

parâmetros que na infecção de mioblastos. Assim, 75% dos vacúolos parasitóforos 

apresentaram de 1 até 3 parasitos, mas também foram observados alguns vacúolos com mais de 

4 parasitos (Figura 23B). O tamanho dos vacúolos parasitóforos variou entre 2,5 e 25 µm 

(Figura 23C). Na infecção dos miotubos não foi observada uma associação entre o número de 

parasitos por vacúolo e o tamanho do vacúolo parasitóforo (Correlação de Spearman r s=0,089, 

p=0,296; Apêndice C). Adicionalmente culturas de miotubos não infectadas e infectadas 

formam filmadas para mostrar a contração espontânea dos miotubos (Anexo A-B). 
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Figura 22 - Imagens representativas de imunofluorescência da infecção de SkMCs (Miotubos) com 
L. (L.) amazonensis por 72 h. As células foram infectas com promastigotas metacíclicos purificados 
de L. (L.) amazonensis overnight, lavadas e incubadas até 72 h para observar a formação do vacúolo 
parasitóforo e a multiplicação do parasito. (A, B C, D) Imagens representativas de células com vacúolos 
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parasitóforos com diferente número de parasitos. Imagens com marcação de anticorpos para os parasitos 
com anti-Leishmania (verde) e para o núcleo com Dapi (azul). 

 
Figura 23 - Caracterização da infecção de SkMCs (Miotubos) infectados com L. (L.) amazonensis 
por 72 h. (A) Número de parasitos por 30 células infectadas. Barras horizontais representam a média. 
(B) Número de parasitos por cada vacúolo parasitóforo. (C) Comprimento dos vacúolos parasitóforos. 
(B e C) A caixa representa os dados dentro dos percentis 25-75; o quadrado interno representa a média; 
as barras de erro representam o intervalo dos dados sem incluir os valores atípicos; o círculo representa 
os valores atípicos e a cruz os valores extremos. Todos os dados foram quantificados a partir de um 
experimento. 

 

Além da caracterização da infecção no microscópio de fluorescência, foram feitas imagens 

de microscopia confocal. Assim, miotubos infectados durante 72 h com promastigotas 

metacíclicos purificados de L. (L.) amazonensis foram marcados com imunofluorescência 

indireta (anticorpo anti-Leishmania e Dapi) e observados em microscópio confocal. Nas 

imagens obtidas foi possível comprovar a presença intracelular do parasito nos miotubos por 

meio da elaboração de cortes longitudinais da cultura celular (Apêndice D-F; Anexo C-E).  
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Como parte da caracterização da infecção dos miotubos foi realizado um ensaio preliminar 

sobre o pH dos vacúolos parasitóforos presentes em mioblastos e miotubos. Assim, células 

infectadas por 72 h foram incubadas com laranja de acridina (AO) e Hoechst por 30 min, e a 

marcação foi observada em microscópio de fluorescência. Os vacúolos parasitóforos dos três 

tipos de células avaliados (células RAW, mioblastos e miotubos) foram observados com 

marcação de cor laranja-vermelha, indicando um ambiente ácido dentro dos vacúolos (Figura 

24). Porém, a marcação dos vacúolos parasitóforos dos miotubos algumas vezes foram fracas, 

pelo qual o ensaio deve de ser repetido e avaliado em profundidade.   

 
Figura 24 - Avaliação da acidez do vacúolo parasitóforo de L. (L.) amazonensis em SkMCs. Células 
infectadas (RAW, mioblastos e miotubos) por 72 h foram incubadas com AO para marcar 
compartimentos ácidos e básicos, e Hoechst para marcar os núcleos. As células RAW foram usadas 
como controle positivo da marcação. A coluna da esquerda mostra as imagens das células em contraste 
de fase e a coluna da direita mostra as imagens das células com a dupla marcação (AO + Hoecsht), 
mostrando o citoplasma das células em verde (básico), os vacúolos parasitóforos em laranja-vermelho 
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(ácidos) e os núcleos em azul. A fila superior mostra as células RAW, a fila do centro os mioblastos e a 
fila inferior os miotubos. As cabeças das setas indicam a presença de vacúolos parasitóforos. Imagens 
representativas de um experimento. 

 

Além de caracterizar a infecção nos miotubos, foi observado o perfil de proteínas da cultura 

celular sem infectar e após 72 h de infecção. Foram avaliadas a Cav1 e a Cav3 para estabelecer 

a integridade da cultura durante a infecção e a presença de iNOS para monitorar os sinais de 

atividade leishmanicida no tecido muscular. No perfil de Cav1 e Cav3 não foi observada 

nenhuma mudança (Figura 25A, B); quanto para o iNOS, foi observada uma produção basal 

por parte das células musculares, sem diferença entre a cultura infectada ou não (Figura 25C). 

Adicionalmente, a quantidade de nitrito no sobrenadante da cultura celular foi quantificada, 

mas não foi encontrada nenhuma diferencia estatisticamente significativa entre a cultura não 

infectada e a cultura infectada (Test de t p=0,357) (Figura 26). 

 
Figura 25 - Níveis de proteína Caveolina 1, Caveolina 3 e iNOS em culturas não infectadas e 
infectadas de SkMCs. Proteína de músculo FDB e de cultura de células C2C12 não infectadas e 
infectadas após 72h, foi processada por western blotting e marcada com anticorpos para (A) Cav1, (B) 
Cav3 e (C) iNOS. Como controle positivo foi usada a proteína do músculo FDB, e actina como controle 
da quantidade de proteína. Imagens representativas de três experimentos independentes.   
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Figura 26 - Quantificação da produção de nitrito em SkMCs infectadas ou não com L. (L.) 
amazonensis. Culturas de SkMCs foram infectadas ou não com promastigotas metacíclicos de L. (L.) 
amazonensis e incubadas por 72 h. Nenhuma diferença estatisticamente significativa foi encontrada 
entre a cultura não infectada e a cultura infectada em quanto à produção de nitrito (Test de t p=0,357). 
A concentração do nitrito se mostra em µM. Barras horizontais representam a média. Dados obtidos a 
partir de três experimentos independentes. 

 

Com o objetivo de estabelecer se os parasitos internalizados pelas SkMCs continuavam 

viáveis após a formação do vacúolo parasitóforo, culturas de miotubos infectados por 72 h 

foram lavadas, o meio foi substituído por Grace com 10% de SFB, e a cultura levemente 

danificada para facilitar a liberação dos parasitos presentes nos vacúolos parasitóforos. Após 

72 h de incubação a 25°C, foram observados os promastigotas resultado da diferenciação dos 

amastigotas intracelulares (Figura 27), demonstrando que a Leishmania depois de ser 

internalizada pelos miotubos e permanecer no vacúolo parasitóforo continua viável. 

 
Figura 27 - Quantificação da viabilidade dos parasitos internalizados por SkMCs. Os miotubos 
foram infectados e incubados por 72 h. Posteriormente as culturas foram lavadas e o meio substituído 
por meio de cultura para promastigotas de Leishmania (Grace), e o tapete de células danificado para 
facilitar a liberação dos parasitos presentes nos vacúolos parasitóforos. Após 72 h de incubação os 
amastigotas tinham se diferenciado em promastigotas e foram quantificados.  Quantificação de parasitos 
em No de parasitos/mL. Barras horizontais representam a média. Dados obtidos a partir de dois 
experimentos independentes. 
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4.2.2.2 SkMCs pré-tratadas com SLO e infectadas com L. (L.) amazonensis  
 

Com o objetivo de indagar de forma preliminar qual é o mecanismo que a Leishmania usa 

para infectar as SkMCs, culturas de miotubos de 12 dias foram infectadas ou não com 

promastigotas metacíclicos de L. (L.) amazonensis, e pré-tratadas ou não com estreptolisina O 

(SLO). O SLO foi usado por sua capacidade para danificar a membrana celular pela formação 

de poros (81,82), favorecendo o dano na cultura de células musculares. Dessa forma, através da 

resposta imune das células estabelecer se com o dano nas células a infecção aumenta. Para todas 

as culturas foi quantificada a produção das citocinas IL-1β, IL-6, IL-10; a produção de NO; e a 

expressão genica de Ama2, UbH, IL-1β, IL-6, Lyst, iNOS e Hprt1.  

A dosagem de citocinas foi realizada após 72 h de infecção por meio de uma prova de 

ELISA. A produção de IL-1β foi inferior a 2,3 pg/mL em todos os grupos avaliados (Não 

infectado, infectado, tratado com SLO, tratado com SLO + infectado), apresentando um valor 

extremo no grupo tratado e infectado, mas não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos (ANOVA com permutações F=0,556, df=3,8 p=0,966) (Figura 

28A). A produção de IL-6 foi inferior a 43 pg/mL em todos os grupos, exceto no grupo tratado 

com SLO que apresentou concentrações maiores. Foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre o grupo não infectado e o tratado, e entre o grupo infectado 

e o tratado (ANOVA com permutações F=2,310, df=3,8, p=0,037) (Figura 28B). No caso da 

produção de IL-10, a concentração foi inferior a 35 pg/mL para todos os grupos, sendo o grupo 

tratado com SLO e infectado os que tiveram maiores concentrações de IL-10. Embora não tenha 

sido encontrada nenhuma diferença estatisticamente significativa entre os grupos para a 

produção de IL-10, foi possível observar que a infecção e o tratamento são fatores que induzem 

sua produção (ANOVA F=3,507, df=3,8 p=0,069) (Figura 28C).  

A expressão dos genes Ama2, UbH, IL-1β, IL-6, Lyst, iNOS e Hprt1 foi quantificada a 

partir de culturas de SkMCs infectadas e/ou tratadas com SLO incubadas até as 72 h de infecção. 

De acordo com a expressão dos genes Ama2 e UbH que indicam a presença do parasito na 

célula, o tratamento com o SLO pode favorecer o aumento da infecção nos miotubos (Ama2: 

ANOVA com permutações F=201,185, df=3,8, p=0,002; UbH: ANOVA com permutações 

F=4134,991, df=3,8, p=0,0004; teste de t por permutações p<0,05) (Figura 29A e B). Por outra 

parte, em quanto à produção de citocinas IL-1β e IL-6, foi observado que a indução destes genes 

é estimulada apenas pela infecção e não significativamente pelo tratamento com SLO (IL-1β: 

ANOVA com permutações F=6,408 df=3,28, p=0,002; IL-6: ANOVA com permutações 

F=7,337 df=3,32, p=0,0004; teste de t por permutações p<0,05) (Figura 29C e D). Pelo 
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contrário, foi observado que a indução do gene Lyst é estimulada pela infecção e pelo tratamento 

com SLO, sendo o grupo pré-tratado e infectado o que apresentou maior indução deste gene 

(ANOVA com permutações F=5,109, df=3,29, p=0,006; teste de t por permutações p<0,05) 

(Figura 29E). Finalmente, na indução da produção de iNOS foi observado que a infecção com 

o parasito é o que gera o estímulo para a transcrição do gene (ANOVA com permutações 

F=4,601, df=3,28, p=0,010; teste de t por permutações p<0,05) (Figura 29F), mas isso não se 

refletiu na quantificação de nitrito correspondente aos mesmos grupos (ANOVA F=0,576, 

df=3,8, p=0,646) (Figura 30). 

 
Figura 28 - Quantificação da produção de citocinas em culturas de SkMCs infectadas com L. (L.) 
amazonensis. Culturas de SkMCs foram infectadas e/ou tratadas com SLO e incubadas até 72 h, 
posteriormente a partir do meio de cultura foi quantificada a produção de citocinas (A) IL-1β, (B) IL-6 
e (C) IL-10 por meio de uma prova de ELISA. Diferencias estatisticamente significativas entre os grupos 
somente foram encontradas na produção de IL-6 (ANOVA com permutações p=0,037). A concentração 
das citocinas se mostra em pg/mL. Barras horizontais representam a média. Dados obtidos a partir de 
três experimentos independentes. 
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Figura 29 - Expressão genica em SkMCs infectadas com L. (L.) amazonensis e/ou tratadas com 
SLO. A expressão genica foi quantificada a partir de culturas de SkMCs infectadas e/ou tratadas com 
SLO incubadas até as 72 h de infecção por meio de RT-qPCR, com a normalização da expressão usando 
o gene UbH para o caso de Ama2 e Hprt1 para os genes restantes. Se mostra a expressão dos genes (A) 
Ama2, (B) UbH, (C) IL-1β, (D) IL-6, (E) Lyst, e (F) iNOS. As barras com o valor de p indicam os grupos 
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entre os quais foram encontradas diferencias estatisticamente significativas. Barras horizontais 
representam a média. Dados obtidos a partir de três experimentos independentes.  

 

Figura 30 - Quantificação da produção de nitrito em SkMCs infectadas com L. (L.) amazonensis 
e/ou tratadas com SLO. Culturas de SkMCs foram pré-tratadas e/ou infectadas com promastigotas 
metacíclicos de L. (L.) amazonensis e incubadas por 72 h. Após o tempo de infecção o meio de cultura 
foi retirado e preparado para a quantificação de nitrito por fluorescência. Nenhuma diferencia 
estatisticamente significativa foi encontrada entre os grupos (ANOVA p=0,567). A concentração do 
nitrito se mostra em µM. Barras horizontais representam a média. Dados obtidos a partir de três 
experimentos independentes. 

  

 

 

 

  



75 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

  



76 
 

 

Durante a infecção por Leishmania, diferentes tipos de células do sistema imune estão 

envolvidas na resposta leishmanicida, acompanhadas de processos inflamatórios. Este entorno  

favorece o alto grau de promiscuidade no tipo de célula hospedeira que Leishmania utiliza, para 

facilitar sua sobrevivência dentro do hospedeiro mamífero (22,23). Por causa da natureza da 

infecção por Leishmania, é então muito importante um conhecimento profundo do papel que 

desempenha cada tipo de célula do sistema imune e também de outras células, não fagócitos 

profissionais, que possam ser infectadas.  

Nesse contexto, poucos estudos têm abordado o papel do músculo durante a infecção por 

Leishmania, e os existentes têm foco na presença do parasito e sua associação com o 

desenvolvimento de miopatías inflamatórias essencialmente em cães (85,86,88). Os reportes 

prévios observaram a presença de amastigotas de Leishmania spp. nas células imunes do 

infiltrado inflamatório e dentro de fibras musculares. Desta forma, foi caracterizada a infecção 

por L (L.) amazonensis no músculo esquelético por médio de infecções in vivo em camundongos 

e análises histológicas.  Foi observado o infiltrado inflamatório infectado, dano no tecido, e 

fibras musculares infectadas (Figura 13). Fibras musculares infectadas foram observadas com 

maior frequência em cortes histológicos de camundongos C57BL/6. As características 

observadas como o dano no tecido, são comparáveis com o reportado por Naranjo e 

colaboradores (88) e Silva-Almeida e colaboradores (94).  

Com o intuito de melhorar a caracterização da infecção por Leishamnia no músculo, e 

utilizar um método com maior sensibilidade para identificar formas amastigotas no tecido, 

camundongos C57BL/6 foram infectados e o músculo analisado por meio de 

imunohistoquímica (Figura 16). Embora a taxa de infecção observada com esta técnica seja 

pequena, é possível identificar que as fibras musculares fornecem para o parasito um local de 

proliferação pelo número de parasitos por vacúolo (entre 2 e 4) (Figura 17B). A associação 

entre os vacúolos parasitóforos e os núcleos de células observada na análise histológica (Figura 

16D, Figura 17D) é consistente com os relatos de Silva-Almeida e colaboradores (94), os quais 

observaram células inflamatórias ocasionalmente infiltradas no sarcoplasma de fibras viáveis 

ou em degeneração por causa do processo inflamatório. A importância deste aspecto está em 

que os macrófagos infectados presentes no infiltrado do tecido muscular poderiam favorecer o 

desenvolvimento da infecção em outros tecidos, devido à migração das células do sistema 

imune.  

Após a observação da presença de L. (L.) amazonensis em fibras musculares nos cortes 

histológicos, procedeu-se com ensaios in vitro para avaliar o processo de infecção e observar a 

formação de vacúolos parasitóforos e proliferação de parasitos intracelulares. A primeira 
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estratégia usada foi a preparação de ensaios como a dissociação das fibras musculares a partir 

do músculo FDB com colagenase I. Este método foi explorado porque as fibras obtivas têm um 

nível maior de maturidade em comparação com os miotubos obtidos a partir de células C2C12 

(106). Prévio à infecção, foi comprovada a viabilidade destas fibras musculares (Figura 18). 

Nas fibras infectadas por 2 h foram observados os parasitos aderidos na membrana da célula, e 

nas infectadas por 72 h se observou a possível presença de parasitos dentro das células, mas 

não a formação de vacúolo parasitóforo (Figura 19). Com esta cultura celular não foi possível 

cumprir o objetivo de observar a formação do vacúolo parasitóforo, provavelmente pela 

natureza da cultura das fibras musculares, já que estas se mantêm em suspensão e não se aderem 

ao substrato. A falta de aderência pode ser um fator limitante para o parasito no momento da 

infecção, já que moléculas da matriz extracelular ou até receptores presentes na superfície 

podem ser fundamentais para o processo de infecção destas fibras musculares por Leishmania. 

Nesse sentido, se tem sugerido o uso de células C2C12, nas quais a comunicação entre as células 

(107) e o estabelecimento da matriz extracelular (108) são muito importantes para a 

estabilização da cultura, fatores que permitiriam o desenvolvimento da infecção.  

Durante o desenvolvimento embrionário as células comprometidas como mioblastos dão 

origem ao músculo. Estas células também permanecem como células satélite quiescentes que 

em resposta ao dano ou rompimento do tecido muscular se ativam e multiplicam, para depois 

se fusionar e formar novos miobubos multinucleados e restaurar a arquitetura do tecido (68,71). 

Por causa da importância destas células satélite durante o processo de regeneração muscular 

decidiu-se caracterizar a infecção por L. (L.) amazonensis em mioblastos da linhagem C2C12, 

com o objetivo de verificar se estas células são também alvo durante a infecção no músculo. 

Nos ensaios com mioblastos foi possível estabelecer que L. (L.) amazonensis tem a capacidade 

de infectar e proliferar dentro de estas células, fatos corroborados com a quantificação do 

número de parasitos por cada 100 células infectadas, o número de parasitos por vacúolo e a 

correlação entre o número de parasitos e o tamanho do vacúolo, a qual mostra que com a 

multiplicação do parasito ocorre um aumento no tamanho do vacúolo (Figura 20 e 21; 

Apêndice B). 

Prévio à realização da infecção em miotubos diferenciados a partir de mioblastos da 

linhagem C2C12, a cultura foi caracterizada no nível de proteína, para estabelecer a qualidade 

da cultura diferenciada durante a infecção. Para isso, foram monitoradas as proteínas Cav1 e 

Cav3, usadas como proteínas controle de maturação das culturas de miotubos, as quais dão 

evidencia da formação e homogeneidade dos miotubos  (80) (Figura 10 e 11). Embora a cultura 

de miotubos não seja completamente madura em quanto as caraterísticas do músculo, como já 
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foi dito por Ravenscroft e colaboradores (106), é uma cultura adequada para o desenvolvimento 

do modelo de infecção por Leishmania no músculo proposto neste trabalho, já que permite 

observar as características biológicas da infecção in vitro, como já foi visto em modelos com 

Toxoplasma gondii (101,109).     

A infecção dos miotubos foi caracterizada a partir de um ensaio de diferenciação de 

mioblastos em miotubos in vitro, no qual foram quantificados parâmetros similares aos usados 

na infecção de mioblastos, para avaliar a capacidade do parasito se internalizar em mioblastos 

e miotubos. Desta forma, foi evidenciado que L. (L.) amazonensis consegue infectar fibras 

musculares, sobreviver dentro do vacúolo parasitóforo e proliferar (Figura 22, 23, 27). Estes 

resultados sugerem que as fibras musculares podem funcionar como abrigo para o parasito ao 

longo do desenvolvimento da infecção no hospedeiro vertebrado. Por outro lado, com a 

marcação dos vacúolos parasitóforos de mioblastos e miotubos com laranja de acridina (Figura 

24) foi demonstrado que mioblastos apresentam vacúolos parasitóforos ácidos, similares aos 

apresentados em macrófagos. Esta observação concorda como o reportado por Antoine e 

colaboradores (110) sobre o caráter ácido dos vacúolos parasitóforos, e a capacidade do parasito 

em sobreviver nessas condições dentro da célula. No caso do vacúolo parasitóforo de miotubos, 

foi observado o mesmo padrão, mas em menor frequência. Foram frequentes os vacúolos 

parasitóforos com uma marcação menos nítida, o que demonstra um pH mais neutro. Embora 

as variáveis avaliadas na infecção de miotubos e a avaliação do pH são dados ainda preliminares 

que precisam ser pesquisados com maior profundidade, os resultados apresentados neste 

trabalho são, ao conhecimento da autora, o primeiro relato sobre a infecção de células 

musculares esqueléticas in vitro por L. (L.) amazonensis, já que existem observações prévias da 

infecção, mas por médio de análises histológicas em cães infectados (86,88,94). 

Durante a infecção dos miotubos com L. (L.) amazonensis foi monitorado o perfil de 

proteínas da cultura celular após 72 h de infecção, com as proteínas Cav1 e Cav3 para conhecer 

o estado de integridade da cultura durante a infecção (Figura 25A e B). De acordo com estudos 

prévios sobre processos inflamatórios no músculo, o resultado decorrente de uma infecção 

poderia levar à diminuição no nível de proteína do músculo por perda do tecido muscular 

associado com anormalidades fisiopatológicas no tecido (83,111), mas também ocorre a 

ativação do processo de regeneração. Porém, o perfil de expressão de proteínas não mudou com 

a infecção, mostrando que a proliferação do parasito não interfere com a cultura de miotubos.  

  Níveis fisiológicos de vários radicais e compostos oxidantes desempenham um papel 

importante nas células como reguladores em processos de sinalização (112), e o músculo não é 

exceção. Durante a infecção dos miotubos foi monitorada a presença da proteína iNOS e de 
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nitrito no meio de cultura como sinais de atividade leishmanicida no tecido muscular (Figura 

25C e 26). Foi observada a presença da proteína e do nitrito na cultura de células infectadas e 

não, o que corresponde ao nível fisiológico de NO que o músculo produz. A produção de NO 

no músculo tem diferentes funções fisiológicas como o controle da expressão genica, regulação 

de vias de sinalização celular e a modulação da força muscular (113). No contexto da infecção 

por Leishmania, as funções do NO produzido pelo músculo podem estar envolvidas com a 

regulação da inflamação do músculo, e a regulação do dano no músculo por causa da invasão 

das células inflamatórias, gerando uma proteção (114).          

De acordo com os resultados já discutidos, a hipótese estabelecida acerca da importância 

do músculo durante a infecção por Leishmania, está associada com o processo inflamatório 

desenvolvido no local de infecção momentos posteriores ao ingresso do parasito no hospedeiro 

mamífero. A resposta imune induzida como resultado da infecção no local pode-se juntar com 

a resposta requerida para a regeneração muscular necessária por causa do dano exercido sobre 

o tecido pelo parasito. Isto poderia ter um efeito sobre a infecção favorecendo o processo de 

invasão e sobrevivência do parasito, enquanto que limitaria a regeneração do músculo por causa 

do processo inflamatório como visto por Langen e colaboradores (115).             

Procurando estabelecer o mecanismo de infecção de Leishmania nas células musculares, 

SkMCs foram infectadas e/ou tratadas com SLO, uma enzima capaz de fazer poros na 

membrana celular (81,82), e a resposta imune das células frente a esses estímulos foi 

quantificada por médio de citocinas e mRNA. A produção de IL-1β foi ao redor de 2 pg/mL, 

mas a indução do mRNA incrementou em duas vezes somente com o estímulo da infecção 

(Figura 28A e 29C). Podbregar e colaboradores (116) avaliaram a produção desta citocina em 

células musculares e observaram que a atividade basal da IL-1 em células musculares é ao redor 

de 2 ng/100,000 núcleos, a qual incrementa se as células são previamente estimuladas com 

TNF-α ou LPS. Estudos prévios sobre a função desta citocina no músculo são escassos, mas 

tem sido relacionada com um importante papel na resposta imune e como um regulador 

negativo da diferenciação miogênica (115,116). Cabe sinalar que Lima-Junior e colaboradores 

(64) demonstraram que a IL-1β é uma importante molécula ativada por Leishmania para 

controlar a infecção intracelular via inflamassomas.                      

A quantificação de IL-6 não apresentou nenhuma diferença significativa quando 

comparados os grupos controle com os infectados com L. (L.) amazonensis. Porém, a indução 

do mRNA incrementou em três vezes com o estímulo da infecção (Figura 28B e 29D). No 

estudo realizado por Podbregar e colaboradores (116) também foi avaliada a produção de IL-6 

com uma atividade basal de 5 ng/100,000 núcleos, que de igual maneira incrementa com a 
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estimulação prévia com TNF-α ou LPS. Frost e colaboradores (117) realizaram um estudo 

similar onde avaliaram a produção de IL-6 em células musculares pré-tratadas com TNF-α, LPS 

ou IL-1β, estímulos que incrementaram a produção da citocina. A produção de IL-6 pode 

ocorrer como resposta a diferentes estímulos como a presença de LPS e citocinas inflamatórias, 

embora esta citocina no músculo pode ter funções tanto inflamatórias como metabólicas (118). 

Evidencia dessa função metabólica tem sido reportada em estudos onde a indução da expressão 

do mRNA de IL-6 e a consequente liberação da proteína está associada com o exercício e a 

diminuição do glicogênio no músculo (76,118). Os relatos existentes acerca das cascatas de 

sinalização que levam à produção de IL-6 no músculo, indicam que podem estar envolvidas as 

vias de sinalização JNK (117), NF-κB (119–121) e MAP Kinase (120). 

A produção de IL-10 apresentou uma concentração inferior a 34,7 pg/mL, sendo evidente 

apesar de não ser estatisticamente significativa, a influência da infecção e do tratamento com 

SLO sobre a indução (Figura 28C). Na resposta imune as citocinas são reguladas por 

retroalimentação negativa com outras citocinas, sendo a IL-10 neste contexto uma citocina anti-

inflamatória muito importante. A IL-10 regula a produção de TNF-α, IL-1 e IL-6 em vários 

tipos de células, principalmente através de inibição (122,123). Os efeitos favoráveis sobre a 

recuperação do músculo depois de um dano no tecido relacionados com os níveis de IL-10 têm 

sido reportados em várias pesquisas (122,124,125), o que demonstra a importância do seu papel 

como citocina reguladora do processo inflamatório no músculo. 

A indução do gene de iNOS foi observada como resultado da infecção e do tratamento com 

SLO (Figura 29F), apesar de que isso não se refletiu na quantificação de NO (Figura 30). A 

quantificação de NO neste ensaio apresentou valores similares aos apresentados na infecção 

inicial de miotubos (2-3 µM) (Figura 26), que corresponde à concentração fisiológica que 

permite processos de sinalização no músculo (74). Isto permite estabelecer que as funções 

essenciais da enzima iNOS e do NO já previamente discutidas, persistem apesar dos estímulos 

que sejam exercidos sobre as células musculares no contexto da infecção por L. (L.) 

amazonensis.  

A expressão do gene Ama2, usado para quantificar a presença dos amastigotas dentro das 

células, reflete a presença do parasito na cultura celular (Figura 29A). Porém, a expressão de 

UbH esteve influenciada tanto pela infecção quanto pelo tratamento com SLO, havendo uma 

diferença significativa entre as células infectadas e as tratadas e infectadas (Figura 29B), o qual 

indica que o tratamento com SLO pode estar favorecendo o processo de entrada do parasito nas 

células musculares. Por outro lado, a indução do gene Lyst foi influenciada pela infecção e pelo 

tratamento com SLO (Figura 29E). A importância deste gene reside no fato de que sua 
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estimulação em células infectadas funciona como um mecanismo de resposta imune para limitar 

a multiplicação do parasito, reduzindo o volume do vacúolo parasitóforo (66). Por tanto, se as 

células tratadas com SLO e infectadas estão apresentando uma indução maior do gene Lyst, é 

um indicador que dá suporte à ideia de que o SLO pode favorecer a entrada do parasito, já que 

as células precisam gerar uma resposta imune maior no caso do Lyst para poder controlar a 

infecção. 

A comparação dos níveis observados nesta pesquisa da indução e produção de citocinas, 

NO e outros mecanismos como a expressão de Lyst com respeito ao reportado na literatura 

(66,74,116,117,123) indica que a infecção por L. (L.) amazonensis está induzindo uma resposta 

imune nas células musculares, mas a ativação dos genes e a produção dos compostos é 

influenciada pelos mecanismos de evasão do parasito e pelos efeitos inflamatórios no tecido. 

Informação adicional que suporta esta ideia é que o músculo funciona como um órgão 

endócrino e como um sensor de estresse através de receptores de membrana como os TLRs. 

Por isso, o músculo tem a capacidade de gerar uma resposta imune independente da resposta 

do sistema imune frente aos antígenos microbianos (revisado por 74).   

Na introdução foi descrita a importância da formação das caveolas durante o processo de 

reparo da membrana celular no músculo (80), e os relatos que associam a formação de caveolas 

com o processo de invasão de Leishmania (78). Tomando como base estes conhecimentos 

prévios sobre a biologia da infecção do parasito e o funcionamento da membrana plasmática do 

músculo, foi usado o SLO como tratamento para produzir orifícios na membrana das células 

musculares e posteriormente realizar a infecção. Como descrito previamente nos resultados, o 

tratamento com SLO pode favorecer o processo de entrada do parasito nas células musculares 

(Figura 29). Assim, a hipótese estabelecida é que similar como ocorre na infecção por 

Leishmania nos macrófagos (78,95,96), ou também na infecção por Trypanosoma cruzi 

(126,127), a participação dos microdomínios de lipídeos e da caveolina como componentes 

estruturais e fatores envolvidos no reparo da membrana plasmática das células musculares 

esqueléticas são muito importantes para a internalização da Leishmania no músculo.            
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6 CONCLUSÕES 
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A partir dos resultados obtidos neste estudo pode-se concluir que: 

 

• Leishmania (L.) amazonensis tem a capacidade de infectar e proliferar em fibras 

musculares in vivo de camundongos C57BL/6.  

 

• Leishmania (L.) amazonensis tem a capacidade de infectar e proliferar no interior dos 

mioblastos (linhagem de células C2C12). Além disso, consegue sobreviver no ambiente 

ácido do vacúolo, como acontece nos macrófagos.  

 

•  Leishmania (L.) amazonensis tem a capacidade de infectar, sobreviver e proliferar 

dentro de SkMCs. 

  

• A infecção por L. (L.) amazonensis em SkMCs induz uma resposta imune nas células 

com a produção das citocinas IL-6 e IL-10 e dos genes Lyst e iNOS.  

 

• Os parasitos de L. (L.) amazonensis que são internalizados pelas células musculares se 

mantem viáveis dentro do vacúolo parasitóforo após 72 h de infecção.  
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APÊNDICES 

 

A - Associação entre o número de núcleos e o comprimento do miotubo em miotubos 
infectados com L. (L.) amazonensis por 72 h (Correlação de Spearman p<0,05).  
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B - Associação entre o número de parasitos por vacúolo e o tamanho do vacúolo 
parasitóforo em mioblastos infectados com L. (L.) amazonensis por 72 h (Correlação de 
Spearman p<0,05).  
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C - Associação entre o número de parasitos por vacúolo e o tamanho do vacúolo 
parasitóforo em miotubos infectados com L. (L.) amazonensis por 72 h (Correlação de 
Spearman p<0,05).  
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D - Imagens representativas de imunofluorescência da infecção de SkMCs (Miotubos) 
com L. (L.) amazonensis por 72 h com microscopia confocal. As células foram infectas com 
promastigotas metacíclicos purificados de L. (L.) amazonensis overnight, lavadas e incubadas 
até 72 h para observar a formação do vacúolo parasitóforo e a multiplicação do parasito. 
Imagens com marcação de anticorpos para os parasitos com anti-Leishmania (verde) e para o 
núcleo com Dapi (azul). As setas indicam a localização do vacúolo parasitóforo. 
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E - Imagens representativas de imunofluorescência da infecção de SkMCs (Miotubos) com 
L. (L.) amazonensis por 72 h com microscopia confocal. As células foram infectas com 
promastigotas metacíclicos purificados de L. (L.) amazonensis overnight, lavadas e incubadas 
até 72 h para observar a formação do vacúolo parasitóforo e a multiplicação do parasito. 
Imagens com marcação de anticorpos para os parasitos com anti-Leishmania (verde) e para o 
núcleo com Dapi (azul). As setas indicam a localização do vacúolo parasitóforo. 
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F - Imagens representativas de imunofluorescência da infecção de SkMCs (Miotubos) com 
L. (L.) amazonensis por 72 h com microscopia confocal. As células foram infectas com 
promastigotas metacíclicos purificados de L. (L.) amazonensis overnight, lavadas e incubadas 
até 72 h para observar a formação do vacúolo parasitóforo e a multiplicação do parasito. 
Imagens com marcação de anticorpos para os parasitos com anti-Leishmania (verde) e para o 
núcleo com Dapi (azul). As setas indicam a localização do vacúolo parasitóforo. 
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ANEXOS 

A - Vídeo de SkMCs em cultura realizando contração espontânea. As células foram cultivas 
até o dia 12 como descrito nos materiais e métodos, e prévio à infecção foram filmadas para 
registrar a contração espontânea dos miotubos. 
 
B - Vídeo de SkMCs infectadas com L. (L.) amazonensis realizando contração espontânea. 
As células foram infectas com promastigotas metacíclicos purificados de L. (L.) amazonensis 
overnight, lavadas e incubadas até 72 h para observar a formação do vacúolo parasitóforo, a 
multiplicação do parasito e a contração espontânea dos miotubos. 
 
C - Vídeo de microscopia confocal de SkMCs infectadas com L. (L.) amazonensis por 72 
h. As células foram infectas com promastigotas metacíclicos purificados de L. (L.) amazonensis 
overnight, lavadas e incubadas até 72 h para observar a formação do vacúolo parasitóforo e a 
multiplicação do parasito. Imagens com marcação de anticorpos para os parasitos com anti-
Leishmania (verde) e para o núcleo com Dapi (azul). As setas indicam a localização do vacúolo 
parasitóforo. Esta sequência de imagens corresponde aos cortes longitudinais realizados na 
célula observada no apêndice D. 
 
D - Vídeo de microscopia confocal de SkMCs infectadas com L. (L.) amazonensis por 72 
h. As células foram infectas com promastigotas metacíclicos purificados de L. (L.) amazonensis 
overnight, lavadas e incubadas até 72 h para observar a formação do vacúolo parasitóforo e a 
multiplicação do parasito. Imagens com marcação de anticorpos para os parasitos com anti-
Leishmania (verde) e para o núcleo com Dapi (azul). As setas indicam a localização do vacúolo 
parasitóforo. Esta sequência de imagens corresponde aos cortes longitudinais realizados na 
célula observada no apêndice E. 
 
E - Vídeo de microscopia confocal de SkMCs infectadas com L. (L.) amazonensis por 72 
h. As células foram infectas com promastigotas metacíclicos purificados de L. (L.) amazonensis 
overnight, lavadas e incubadas até 72 h para observar a formação do vacúolo parasitóforo e a 
multiplicação do parasito. Imagens com marcação de anticorpos para os parasitos com anti-
Leishmania (verde) e para o núcleo com Dapi (azul). As setas indicam a localização do vacúolo 
parasitóforo. Esta sequência de imagens corresponde aos cortes longitudinais realizados na 
célula observada no apêndice F. 
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